
PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NEMŠOVÁ 
 

 
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013 

1 
 

 

OBSAH 

 
I. ÚVOD...............................................................................................................................3 
II. HISTÓRIA .........................................................................................................................5 

� Kultúrno – historické pamiatky.............................................................................. 5 

� Symboly mesta.................................................................................................... 6 

II. ANALÝZA SÚČASNEJ ROZVOJOVEJ ÚROVNE MESTA A JEJ ROZVOJOVÝCH FAKTOROV ..........................9 
1. GEOGRAFICKÁ POLOHA A PRÍRODNÝ POTENCIÁL MESTA ..................................................... 10 

Vymedzenie územia a poloha mesta.................................................................................10 

Klimatografické a hydrogeografické pomery mesta............................................................11 

Pôdny fond .....................................................................................................................12 

2. ANALÝZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV ....................................................................................... 14 

Demografický vývoj mesta...............................................................................................14 

Veková štruktúra obyvateľstva.........................................................................................15 

Vzdelanostná  štruktúra obyvateľstva ...............................................................................17 

Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva............................................................19 

3. EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA A EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA .................................................. 22 

Zamestnanosť ................................................................................................................22 

Nezamestnanosť obyvateľstva .........................................................................................25 

Podnikateľská sféra.........................................................................................................26 

� Štruktúra priemyselnej výroby v meste Nemšová ..................................................26 

� Štruktúra podnikajúcich právnických subjektov .....................................................31 

� Štruktúra podnikajúcich fyzických osôb ................................................................31 

Rozpočet mesta, štruktúra majetku a cudzích zdrojov .......................................................32 

4. ANALÝZA LOKÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ............................................................................ 36 

Občianska infraštruktúra..................................................................................................36 

Analýza infraštruktúry v oblasti školstva ...........................................................................42 

� Materské školy ...................................................................................................43 

� Základná škola Janka Palu...................................................................................43 

� Spojená katolícka škola .......................................................................................45 

� Základná umelecká škola.....................................................................................46 

Analýza infraštruktúry v oblasti zdravotníctva....................................................................47 

Analýza sociálnej infraštruktúry........................................................................................48 

� Centrum sociálnych služieb..................................................................................48 

� Opatrovateľská služba.........................................................................................48 

� Klub dôchodcov ..................................................................................................48 

� Farská charita.....................................................................................................49 

� Nadácia Pro Charitas...........................................................................................49 

� Spolok Kresťanskej lásky Nemšová ......................................................................49 

� Charitatívno-sociálne centrum (ďalej  CHSC) ........................................................49 



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NEMŠOVÁ 
 

 
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013 

2 
 

5. ANALÝZA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY MESTA ............................................................... 51 

Energetické siete.............................................................................................................51 

� Elektrická energia ...............................................................................................51 

� Plynofikácia ........................................................................................................51 

Inžinierske siete..............................................................................................................51 

� Vodovodná sieť ..................................................................................................51 

� Kanalizačná sieť .................................................................................................52 

Dopravné  siete ..............................................................................................................54 

Odpadové hospodárstvo ..................................................................................................55 

6. ANALÝZA INFRAŠTRUKTÚRY V OBLASTI KULTÚRY .............................................................. 58 

7. ANALÝZA CESTOVNÉHO RUCHU ...................................................................................... 60 

III. SWOT ANALÝZA MESTA NEMŠOVÁ .......................................................................................  62 
IV. STROM PROBLÉMOV MESTA NEMŠOVÁ ..................................................................................73 
V. ROZVOJOVÁ VÍZIA MESTA NEMŠOVÁ............................................CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 
VI. STRATEGICKÉ CIELE, PRIORITY A OPATRENIA ........................................................................76 

Cieľ 1: Rozvoj ľudských zdrojov .......................................................................................78 

Cieľ 2: Racionálne využívanie prírodného potenciálu a udržiavanie pamiatok ......................81 

Cieľ 3: Dobudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry ......................................................83 

Cieľ 4: Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry ........................................................85 

Cieľ 5: Ekonomický rast a trvalo-udržateľný rozvoj územia ................................................86 

VII.   IMPLEMENTA ČNÝ RÁMEC STREDNODOBÝCH PRIORÍT A OPATRENÍ ................... ......   94 
VII.   SCHVÁLENIE PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA...................................... 94 
VIII. POUŽITÁ LITERATÚRA A INFORMAČNÉ ZDROJE, ZOZNAM SKRATIEK ............................... ........ 995 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NEMŠOVÁ 
 

 
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013 

3 
 

 
I. ÚVOD 

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Nemšová by mal 

na základe miestnych daností a možností zosúladiť záujmy miestnych spoločenstiev so 

zámermi ekonomických a ďalších subjektov a organizácií lokalizovaných v nimi 

spravovanom území a vypracovať vlastný regionálny operačný program.  

Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona NR SR č. 503/2001 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja.  PHSR je strednodobý plánovací dokument na obdobie 5 – 7 rokov 

s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie.  

Program rozvoja je komplexným dokumentom. Poskytuje celkový pohľad na rozvoj 

mesta, pričom sa podrobnejšie zaoberá ekonomickými a sociálnymi aspektmi. Tým 

vypĺňa medzeru, ktorú ponecháva systém územného plánovania zameraný na riešenie 

fyzického rozvoja územia (určenie plôch pre výstavbu, reguláciu funkčného využitia 

územia). Z právneho hľadiska je dokumentom koordinačným, ktorý nemá charakter 

všeobecne záväzného predpisu. Mesto v podobe programu rozvoja získava nástroj na 

proaktívne riadenie rozvoja, založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Z tohto 

hľadiska ho možno vnímať ako dôležitý nástroj marketingovej komunikácie. Mesto 

vypracovaním programu rozvoja dáva najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj 

budúcnosť svojich obyvateľov a súčasne tým preberá na seba zodpovednosť za ďalší 

rozvoj mesta. Program rozvoja vďaka svojmu komplexnému prístupu má potenciál 

zastrešovať ostatné plánovacie dokumenty a rôzne odvetvové koncepcie na lokálnej 

úrovni. Vytypovaním priorít a hlavných cieľov a vyznačením preferovaných smerov 

politickej a finančnej podpory poskytuje nosný rámec pre ďalšie roviny plánovania. 

Vypracovaním programu rozvoja spĺňa mesto jeden zo základných princípov regionálnej 

politiky Európskej únie - princíp programovania. Podľa tohto princípu sa podpora zo 

zdrojov Európskej únie viaže na vypracovanie programových dokumentov. Zákon č. 

503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja definuje 5 programových dokumentov 

regionálneho rozvoja, pričom na úrovni mesta Nemšová túto úlohu plní program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Z toho vyplýva, že mesto pre získanie 

finančnej podpory zo štrukturálnych fondov obyčajne musí preukázať súlad zamýšľaného 

projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje program 

rozvoja mesta.  

 
Postup a proces tvorby programu rozvoja mesta 

Program rozvoja mesta, ako každý strategický plán, musí zodpovedať tri otázky, 

ktoré súčasne najlepšie vyjadrujú podstatu strategického plánovania:  

− kde sme teraz?  

− kde chceme byť?  
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− ako sa tam dostaneme?  

Týmto otázkam zodpovedá základná štruktúra programu rozvoja mesta:  

− analýza rozvojovej úrovne mesta a jej rozvojových faktorov,  

− SWOT analýza,  

− stratégia rozvoja mesta. 
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II. HISTÓRIA 

 
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 rozvoj remesiel. Dominantou Nemšovej 

je kostol sv. Michala Archanjela, posvätený v roku 1766. Na jeho mieste stál v minulosti 

malý kostolík už v rokoch 1332 – 1337.  

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.  

 

� Kultúrno – historické pamiatky 

Najvýznamnejšou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol sv.  Michala Archanjela 

v Nemšovej, postavený v rokoch 1762 – 1766 ako neskorobaroková jednoloďová 

pozdĺžna stavba. Okrem tohto kostola je ďalšou významnou pamiatkou 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 a žiaľ,  je dnes v značne zdevastovanom stave. 

Neďaleko kaštieľa stojí neogotická kaplnka sv. Anny. Jednopriestorová stavba bola 

súčasťou väčšieho objektu, v ktorom sa nachádzali byty bírešov pracujúcich kedysi na 

priľahlom veľkostatku. 

V krásnom prírodnom prostredí na úpätí chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát 

postavila na konci 19. storočia rodina Dreherovcov rozsiahlejší drevený poľovnícky kaštieľ 

Antonstál. Neskôr ho vlastnili Kulmerovci a nakoniec prešiel po 2. svetovej vojne pod 

správu Štátnych lesov.  
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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. 

Na ústupe je ľudová architektúra. Reprezentujú ju domy v Kľúčovom, Ľuborči, menej 

v Nemšovej a Trenčianskej Závade. Za zmienku stojí zvonička v Kľúčovom s drevenou 

konštrukciou, datovanou do roku 1933 a so zvonom z roku 1920 z dielne trenčianskeho 

zvonolejára, hornosúčanského rodáka Pavla Ranku. Zvon od tohto zvonolejára z 

dvadsiatych rokov a zvon z obdobia po 2. svetovej vojne od posledného trenčianskeho 

zvonolejára, vyhnianskeho rodáka Michala Hašku, sú umiestnené na veži kaplnky v 

Trenčianskej Závade. Až do roku 1965 bol starší zvon na drevenej zrubovej zvonici, ktorá 

však medzičasom bola nahradená novou. V strede Ľuborče na drevenej konštrukcii 

zvoničky je zvon s letopočtom 1969 s menami majstrov Pechanca a Makovca bez udania 

miesta výroby.  

Kované náhrobné kríže a zábradlia hrobov, podobne aj pieskovcové náhrobníky, 

pochádzajú z dielne domácich majstrov, zatiaľ čo liatinové náhrobníky majú svoj pôvod v 

dielňach horehronských železiarní. Pochádzajú z 19. a zo začiatku 20. storočia. Pamiatky 

tohto druhu sa zachovali najmä na cintoríne v Ľuborči, menej na starom cintoríne v 

Nemšovej a v Trenčianskej Závade. Za obeť 1. svetovej vojny padlo 16 obyvateľov 

Ľuborče. Pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky im bol na cintoríne 

bývalej obce Dvorec (dnes časť Ľuborče) postavený dôstojný pamätník.  

V Nemšovej existoval aj židovský cintorín, keďže však prekážal v doprave a bol v 

zlom stave, na základe súhlasu Štátneho židovského múzea v Prahe ho v polovici 70-tych 

rokov asanovali.  

K chráneným starým stromom patria lipy z čias postavenia kostola v Nemšovej a lipy 

na cintoríne v Trenčianskej Závade.  

 
� Symboly mesta  

Postavy patrónov obcí sú jedným z najčastejších motívov 

historických pečatí obcí na Slovensku. Výnimkou nie je ani 

Nemšová, ktorá používa vo svojej pečati postavu sv. Michala 

Archanjela. Treba v tejto súvislosti povedať, že ide o veľmi staré 

patronícium. Z analýzy rozšírenia patronícií vyplýva, že patrí 

dokonca k najstaršej vrstve patronícií na Slovensku, čo zrejme 

súvisí s tým, že ako symbol víťazného boja s Diablom sa sv. Michal 

stal jedným z dominantných svätcov, spätých s kristianizáciou. A to je proces, ktorý je v 

našich podmienkach situovaný do 9.-11. storočia.  

Stojí tiež za zmienku, že sv. Michal bol veľmi pravdepodobne osobným patrónom 

solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. Na túto skutočnosť poukazuje to, že pôvodné 

meno staršieho z nich - Metoda - bolo Michal. Metod bolo totiž jeho rehoľné meno, ktoré 
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prijal pri svojom vstupe do kláštora na hore Olymp, kam za ním prišiel aj jeho mladší 

brat Konštantín. Bratia sa teda pôvodne volali Konštantín a Michal. Je tiež príznačné, že 

jedným z atribútov, tradične prisudzovaných sv. Metodovi je aj obraz s výjavom boja sv. 

Michala s Diablom. Podľa legendy obraz veľmi zapôsobil na pohanov a mnohých pomohol 

obrátiť na kresťanstvo.  

Ak spomíname sv. Michala, ako symbol víťazstva svetla a viery nad temnotou a 

Diablom, možno kvôli úplnosti dodať, že svoj základ má v knihe Zjavenia sv. Jána, kde sa 

opisuje záverečný boj Michala s Diablom takto : „A na nebi vypukne vojna. Michal a jeho 

anjeli bojovali s drakom a bojoval drak, ten prahad nazývaný Diabol a Satan, ktorý 

zvádza celú obývanú zem a jeho anjeli zvrhnutí s ním“.  

Ikonograficky sa sv. Michal zobrazuje najmä v dvoch situáciách : ako víťaz nad 

drakom a ako anjel vážiaci duše (tzv. psychostatis).  

Pečate Nemšovej zobrazujú postavu sv. Michala s mečom a váhami. Najstaršia známa 

pečať je datovaná z roku 1688. Jej priemer je 34 mm. V strede pečatného poľa stojí sv. 

Michal v odeve rímskeho vojaka, v pravici drží meč a v ľavici váhy. Voľné miesto 

pečatného poľa vypĺňa úponková výzdoba. Legenda znie : PAGVS.NEM.SOVA.1688 

Vonkajší lem tvorí vencovka prerušená štyrmi ružičkami. Tento motív, i keď čiastočne 

zjednodušený, preberajú aj mladšie pečate z 19. storočia.  

Uvedený pečatný symbol nemožno považovať za erb, pretože mu chýbajú podstatné 

heraldické atribúty, najmä heraldický štít, heraldické sfarbenie a heraldická štylizácia 

celého znamenia. V roku 1981 sa Nemšová, vtedy ešte obec, obrátila na Heraldickú 

komisiu Ministerstva vnútra SR so žiadosťou o pomoc pri vytvorení obecného erbu. 

Komisia, napriek tomu, že sa zaoberala len mestskými erbmi, a teda žiadosť obce bola v 

tom čase neobvyklá, vyšla Nemšovej v ústrety a vytvorila skutočný, heraldicky správny 

erb : v modrom štíte na hrote kolmo postaveného strieborného meča strieborné váhy. 

Komisia vychádzala z heraldických zákonitostí a zvyklostí, podľa ktorých sa pôvodný 

pečatný symbol svätca heraldizoval tak, že sa postava nahradila príslušným atribútom. V 

prípade sv. Michala mečom a váhami. Toto bol spôsob v stredoveku, čiže v období živej 

heraldiky, celkom bežný.  

Erb, ktorý komisia obci odporučila prijať svojím uznesením zo 16. marca 1981, č.SAS-

257/9c-1981 obec prijala uznesením pléna svojho miestneho národného výboru zo dňa 

23. apríla 1981, č.2/81/4. Po udelení štatútu mesta obci Nemšová v roku 1989 sa erb 

obce stal automaticky riadnym mestským erbom.  

Vzhľadom na to, že mesto Nemšová prejavilo snahu o používanie celého svojho 

historického symbolu v mestskom erbe, nemožno mu v tom brániť. Treba akceptovať 

snahu o obnovenie kontinuity používania historického pečatného symbolu Nemšovej, t.j. 

celého znamenia s postavou sv. Michala, držiaceho meč a váhy, avšak v primeranej 
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heraldickej úprave. Erb Nemšovej je utvorený v modrom 

štíte, sv. Michal archanjel v odeve rímskeho vojaka s 

mečom a váhami. Postava je strieborná, doplnky zlaté.  

Vlajku Nemšovej tvorí sedem pozdĺžnych pruhov, 

striedavo bielych a modrých. Pomer jej strán je 2:3 a 

ukončená je lastovičím chvostom. 
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II. ANALÝZA SÚČASNEJ ROZVOJOVEJ ÚROVNE MESTA A JEJ ROZVOJOVÝCH 

FAKTOROV  

 
Rozvojová úroveň mesta je ovplyvnená tromi základnými podmienkami:  

• disponibilitou rozvojového potenciálu,  

• schopnosťou využitia rozvojového potenciálu,  

• vonkajším prostredím, ktoré tvorí legislatíva, ekonomický rozvoj spoločnosti, 

disponibilita verejných zdrojov a systém ich prerozdeľovania.  

Rozvojový potenciál mesta tvorí jej územná a ekonomická priestorová štruktúra, 

ktorá je systemizovaná v týchto skupinách:  

• prírodné zdroje,  

• obyvateľstvo,  

• miestne hospodárstvo,  

• miestna samospráva s jej ekonomickými podmienkami, 

• lokálna infraštruktúra, 

• technická infraštruktúra.  

Keďže jednotlivé podsystémy priestorovej štruktúry sú navzájom späté, je ťažké 

určiť, ktorý z uvedených faktorov je najdôležitejší. Preto pri analýze rozvojových faktorov 

a rovnako pri ich prognózovaní je potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým 

faktorom. Nevyváženosť rozvojových faktorov obmedzuje dynamiku rozvoja a je jednou 

z príčin rozvojovej diferenciácie medzi mestami a regiónmi.  
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1. GEOGRAFICKÁ POLOHA A PRÍRODNÝ POTENCIÁL MESTA 

 
VYMEDZENIE ÚZEMIA A POLOHA MESTA  

V rámci  kategorizácie územno-štatistických jednotiek sa mesto Nemšová zemepisne 

vzťahuje na oblasti spadajúcej pod Cieľ 1 a patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý je na 

úrovni  NUTS III (obrázok 1). 

 
Mapa 1: Geografická poloha mesta Nemšová 

 
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 
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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. 

 
KLIMATOGRAFICKÉ A HYDROGEOGRAFICKÉ POMERY MESTA  

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.  

Povrchové vody: hydrologický režim v oblasti 

je ovplyvňovaný hlavne režimom riek Váh  a 

Vlára, ktorá sa vlieva pri Nemšovej do Váhu. 

Významným menším tokom v oblasti je 

Ľuborčiansky potok, ktorý pramení v Bielych 

Karpatoch. Po približne 15-tich km preteká 

Ľuborčou a vzápätí sa vlieva do Váhu. Systém 

ochranných hrádzi na rieke Vlára  je vybudovaný 

tak, aby sa zabránilo preniknutiu vody na zastavané plochy mesta alebo plochy 

obrábanej pôdy. Stojaté vody, alebo mokrade sa nachádzajú pri mestskej časti Kľúčové 

smerom k Váhu a pri rieke Vlára smerom k Hornému Srniu, kde vypĺňajú depresiu 

pôvodných slepých ramien. Ťažbou štrku sa vytvorili na hraniciach s katastrom územia 

mesta Dubnica nad Váhom tzv. Dubnické jazerá a pri rieke Vlára medzi časťou Ľuborča 

a mestom Nemšová štrkové jazero, ktoré bolo umelo zväčšované ťažbou štrku na 

budovanie ochrannej povodňovej hrádze.  

Podzemné vody: pod Nemšovou sa nachádzajú priepustné vrstvy štrkov a pieskov, 

tieto umožňujú priesak zrážok až na nepriepustné vrstvy materskej horniny alebo 
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nepriepustných ílov. Vytvárajú sa tak podzemné zásoby vody, ktoré sú v tejto oblasti 

umocnené tým, že  flyšové podložie blízkych Bielych Karpát je málo priepustné a väčšia 

časť zrážok z pohoria rôznymi puklinami steká až do údolia rieky Váh, kde sa hromadí 

v tzv. podzemných bazénoch. V okolí Nemšovej sú  zásoby vody v podzemných bazénoch 

veľké a veľmi významné. V blízkosti mesta je vybudovaná aj významná vodáreň, 

zásobujúca okrem Nemšovej aj krajské mesto Trenčín.  

  
PÔDNY FOND  

Geomorfologicky je toto územie charakteristické pomerne pestrým reliéfom. Údolné 

rovinaté plochy s miernymi terénnymi depresiami sa nachádzajú v povodí Váhu a Vláry. 

Roviny postupne prechádzajú cez predhorie do pahorkatinného vrchovinového reliéfu 

Bielych Karpát. Údolné polohy sú tvorené najmladšími holocénnymi útvarmi  

vo forme aluviálnych (nivných), často štrkovitých naplavenín toku Váhu a miestnych 

potokov. Na prechode do pahorkatín sa nachádzajú terasy s prevažne kyslého materiálu, 

ktoré boli tvorené riekou Vlára. Pahorkatiny sú v prevažnej miere budované sprašovými 

hlinami, ktoré sú ťažšieho zrnitostného zloženia s obsahom hrubého prachu 10-50%. 

Zásah človeka výrazne ovplyvnil vývoj pôdy reguláciou tokov a budovaním hrádzí. Pôda 

sa prestala zaplavovať a premieňala sa na terestrickú pôdu. Pôvodné porasty tvorili 

väčšinou vrbovo-topoľové lužné lesy. Usadeniny Váhu obsahujú uhličitan vápenatý, pôdy 

sú karbonátové. Podľa produkčnosti možno pôdy  zaradiť medzi stredne až málo úrodné.  

Hodnotenie pôdy ako zložky životného prostredia je potrebné uvažovať:  

• z hľadiska ohrozenosti vodnou a veternou eróziou,  

• z hľadiska využívania produkčného potenciálu a plnenia mimoprodukčných  

funkcií.  

Značná časť  orných pôd  tohto katastrálneho územia  je  znehodnocovaná vodnou 

eróziu.  Eróziu spôsobuje predovšetkým svahovitosť pôdneho pokrytia.  

Štruktúru pôdneho fondu tvorí výmera pôdy o rozlohe 33444736 m2 (3344 ha):  

� Lesné pozemky   41%, 

� Trvalé trávne porasty  26%,  

� Orná pôda    13%,  

� Ostatné plochy  8%,  

� Zastavané plochy  6%,  

� Vodné plochy   3%,  

� Záhrady    2%,  

� Chmeľnice   1%, 

� Ovocné sady   1%.   

Poľnohospodárska  výmera  tvorí  cca  42%  celkovej  výmery sledovaného  územia. 

V katastrálnom území mestská časť Nemšová sa nachádza 36% poľnohospodárskej pôdy, 

27% v katastri Ľuborča, 23%  v katastri Kľúčové a 14% v Trenčianskej Závade. 
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Podrobnejšie rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých katastrálnych územiach 

je uvedené v tabuľke 1.   

 
Tabuľka 1: Rozdelenie pôdy v katastrálnych územiach mesta Nemšová 

Poľnohospodárska pôda Mj orná pôda chmeľnica záhrada ovocný sad TTP 

Kľúčové m2 463777 0 119899 0 2709687 
Ľuborča m2 1143215 0 262154 24570 2514154 
Nemšová m2 2777339 391609 303384 17178 1607480 
Trenčianska Závada m2 98304 0 38485 29827 1923292 
Spolu m2 4482635 391609 723922 71575 8754613 

Ostatná pôda Mj lesný pozemok vodná plocha ostatné plochy zastavané 
plochy 

Kľúčové m2 1771253 137080 390901 250913 
Ľuborča m2 6813830 245288 363206 485326 
Nemšová m2 8320 611720 1757892 1147367 
Trenčianska Závada m2 4743290 18529 87228 188239 
Spolu m2 13336693 1012617 2599227 2071845 

3
3
4
4
4
7
3
 

m
2
 

Spolu 
Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra, Trenčín 

 
Graf 1: Rozdelenie pôdneho fondu v katastrálnych územiach mesta Nemšová 
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2. ANALÝZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ MESTA 

Počet obyvateľov mesta Nemšová nemožno porovnávať s okolitými, už dávno 

jestvujúcimi mestami, pretože mesto Nemšová je najmladším a zároveň rozlohou aj 

najmenším vyhláseným mestom na Považí.  

 
Tabuľka 2: Vývoj počtu obyvateľov mesta v rokoch 2003-2006 

Roky 2003 2004 2005 2006 

Stav k 31.12. 6220 6220 6190 6193 

Muži 3080 3090 3071 3069 

Ženy 3140 3130 3119 3124 

Zdroj: MsÚ Nemšová 
 

Graf 2: Vývoj počtu obyvateľov v Nemšovej 
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Aktuálny stav počtu obyvateľov v meste Nemšová podľa štatistiky Mestského úradu 

v Nemšovej k 31.12. 2006 bol spolu 6 193 obyvateľov, z toho 3 069 mužov a 3 124 žien. 

Z uvedených údajov vyplýva, že počet obyvateľov v meste Nemšová stagnuje, až klesá. 

Príčinou okrem iného je tiež migrácia obyvateľstva za prácou a lepšou životnou úrovňou 

do väčších miest, prípadne do zahraničia z dôvodu nedostatku vzniku nových pracovných 

príležitostí. Odchod mladých ľudí, ktorý už len málokedy znamená aj ich návrat, tak bráni 

aj populačnému rastu obyvateľov mesta. Bez nových impulzov, bez vytvorenia nových 

pracovných príležitostí a úsilia miestnej samosprávy bude tento trend pravdepodobne 

pokračovať. 

V nasledujúcej tabuľke  je znázornený počet narodených a zomrelých a následne 

prirodzený prírastok, resp. úbytok obyvateľov v meste Nemšová (tab.3). 

 



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NEMŠOVÁ 
 

 
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013 

15 
 

Tabuľka 3:  Narodení podľa trvalého pobytu matky za k 31.12. príslušného roka 

Roky 2003 2004 2005 2006 

Narodení 57 64 57 46 

Zomrelí 38 54 47 44 

Demografické saldo 19 10 10 2 

Zdroj: MsÚ Nemšová 
 
Celkovo sa mesto Nemšová radí medzi stacionárne obce s minimálnym poklesom 

obyvateľov. 

 
Tabuľka 4:  Migrácia obyvateľstva k 31.12. príslušného roka 

Roky 2003 2004 2005 2006 

Prisťahovaní 40 60 70 60 

Vysťahovaní 53 69 83 64 

Migračné saldo -13 -9 -13 -4 

Zdroj: MsÚ Nemšová 
 

Trend v migrácii obyvateľstva ukazuje, že pre obdobie rokov 2003-2006 bola 

charakteristická prevaha migrácie nad imigráciou obyvateľstva. Tento stav je tak možné 

charakterizovať ako postupné vysťahovalectvo z Nemšovej. 

 
Graf 3: Vývoj demografického a migračného salda v r. 2003-2006 
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

V oblasti analýzy ľudských zdrojov sú považované za nepostrádateľné štatistické 

údaje súvisiace s vekovou štruktúrou obyvateľstva. 

 

Tabuľka 5: Veková štruktúra obyvateľstva  v meste Nemšová podľa stavu k 31.12. príslušného roku 

       Veková kategória 2003 2004 2005 
Počet obyvateľov celkom  6220 6220 6190 
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594 561 540 Predproduktívny  vek - muži (0-14) 
% 9,55 9,02 8,68 

548 512 487 Predproduktívny vek – ženy (0-14) 
% 8,81 8,23 7,83 

2150 2185 2159 Produktívny vek – muži (15-59) 
% 34,57 35,13 35,27 

1895 1910 1926 Produktívny vek – ženy (15-54) 
% 30,47 30,71 30,96 

336 344 351 Poproduktívny vek – muži (60+) 
% 5,40 5,53 5,64 

697 708 727 Poproduktívny  vek – ženy (55+) 
% 11,21 11,38 11,69 
Index starnutia  0,90 0,98 1,04 
Priemerný vek u mužov  34,11 34,49 34,86 
Priemerný vek u žien  36,99 37,45 37,81 

                      Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín  
Pozn.: Index starnutia = poproduktívny vek / predproduktívny vek 

 
  

 

 

 

 

Graf 4: Veková štruktúra obyvateľstva v % v roku 2005 
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Graf 5: Vývoj vo vekovej štruktúre obyvateľstva v % v rokoch 2003-2005 
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Podľa tabuľky č.5 z vekovej štruktúry obyvateľstva mesta Nemšová je zrejmý 

pokračujúci pokles detskej zložky obyvateľstva (0 - 14 ročných). Vplyvom úbytku detskej 

zložky a postupným rastom početnosti osôb v poproduktívnom veku sa ďalej zvyšuje 

priemerný vek žijúcich obyvateľov v meste Nemšová, ktorý bol v roku 2005 na úrovni 

36,33 oproti roku 2004, kedy sa pohyboval na úrovni 35,97 veku života. Rovnakým 

trendom sa vyvíjal aj index starnutia, ktorý sa v roku 2003 z úrovne 0,904 zvýšil na 1,04 

v roku 2005.  

Porovnaním vekovej štruktúry obyvateľstva v rokoch 2004 a 2005 napríklad k sčítaniu 

obyvateľov, domov a bytov (ďalej len SODB) v roku 2001 je zrejmé, že sa mení vekové 

zloženie obyvateľstva. Tak ako v rámci celého Slovenska je zaznamenaný trend starnutia 

obyvateľstva, podobný trend je aj v meste Nemšová, kde nastáva postupné znižovanie 

predproduktívnej zložky obyvateľstva a narastá staršia generácia obyvateľstva. V meste 

prevláda produktívna časť obyvateľstva. Z krátkodobého hľadiska sú tieto údaje 

pozitívne, ale z dlhodobého hľadiska klesanie počtu obyvateľov v predproduktívnej časti 

môže spôsobiť demografické problémy.  

Z dôvodu zvyšovania sa počtu obyvateľov v poproduktívnom veku by bolo vhodné 

v budúcnosti uvažovať napríklad o možnosti využitia voľných kapacít školských zariadení, 

ktoré by slúžili na ich ďalší osobnostný rozvoj. 

 
VZDELANOSTNÁ  ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva je ukazovateľ, ktorý sa sleduje iba pri sčítaní 

obyvateľstva, t.j. naposledy v r. 2001. Z SODB z roku 2001 sú k dispozícii údaje 

o vzdelanostnej štruktúre uvedené v nasledovnej tabuľke:  

 
Tabuľka 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mesta Nemšová  v roku 2001 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muži Ženy Spolu 
 Základné 325 780 1 105 
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 Učňovské (bez maturity) 980 595 1 575 
 Stredné odborné (bez maturity) 124 107 231 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 254 148 402 
 Úplné stredné odborné (s maturitou) 358 505 863 
 Úplné stredné všeobecné 56 120 176 
 Vyššie 11 6 17 
 Vysokoškolské bakalárske 10 11 21 
 Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 157 114 271 
 Vysokoškolské doktorandské 3 1 4 
 Vysokoškolské spolu 170 126 296 
 Vysokoškolské podľa zamerania:    
           - univerzitné 38 55 93 
           - technické 78 19 97 
           - ekonomické 18 34 52 
           - poľnohospodárske 17 8 25 
           - ostatné 19 10 29 
 Ostatní bez udania školského vzdelania 56 38 94 
 Ostatní bez školského vzdelania 1 6 7 
 Deti do 16 rokov 705 665 1 370 
 Úhrn 3 040 3 096 6 136 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Nemšová 
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Treba však pripomenúť, že sociálne zloženie obyvateľstva sa neustále mení hlavne 

vplyvom industrializačno – technického faktoru, rozvojom masovokomunikačných 

a dopravných sietí.  

V súčasnom období úroveň vzdelanosti obyvateľov v meste Nemšová zabezpečuje 

jestvujúci školský systém prostredníctvom dvoch základných škôl, strednej školy, ktorá 

svojím zameraním poskytuje odborné znalosti v štvorročnom odbore Manažment 

regionálneho cestovného ruchu a základnej umeleckej školy, ktorá zabezpečuje výučbu 

mladých ľudí v rôznych umeleckých smeroch. 

Je však potrebné upriamiť pozornosť výučbe na týchto školách a  neustále 

skvalitňovať a inovovať študijné programy tak, aby bol obsah vzdelávania v súlade ku 

konkrétnym potrebám a požiadavkám trhu práce.  

Z dôvodu  nárokov na trhu práce je tiež  potrebné, aby sa i nízka úroveň znalostí 

cudzích jazykov, ovládania informačných a komunikačných technológií zvýšila 

prostredníctvom rôznych motivačných foriem. 

Okrem spomínaných školských zariadení, ktoré sa nachádzajú priamo v meste 

Nemšová, majú študenti ako aj ostatní občania mesta Nemšová možnosť študovať na 

stredných a vysokých školách, ktoré sa nachádzajú v blízkych mestách. V Trenčíne 

a Dubnici nad Váhom je možné študovať na rôznych stredných školách a trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka, tvoria ju spolu 4 fakulty. V Dubnici nad Váhom sa 

nachádza detašované pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

a v súčasnosti aj novovytvorená vysoká škola Dubnický ekonomický inštitút. 

 
NÁRODNOSTNÁ A NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo 

etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, 

ktorú občan prevažne používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o 

príslušnosti k národu, národnostnej menšine alebo etnickej menšine. Štruktúru 

obyvateľov Nemšovej podľa národnosti znázorňuje tabuľka 7: 

 
Tabuľka 7: Národnostná štruktúra obyvateľstva v roku 2001 

Národnostná štruktúra  Muži Ženy Spolu 
Slovenská 2 988 3 030 6 018 
Maďarská 2 2 4 
Rómska - - - 
Rusínska - - - 
Ukrajinská - - - 
Česká 23 42 65 
Nemecká 0 1 1 
Poľská 1 0 1 
Chorvátska - - - 
Srbská - - - 
Ruská - - - 
Židovská - - - 
Ostatné, nezistené 26 21 47 
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Spolu 3 040 3 096 6 136 
Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín  

 
Národnostné  a jazykové zloženie miestneho obyvateľstva je výrazne slovenské. Podľa 

polohy Nemšovej, na strednom Považí, by sa dalo predpokladať väčšie zastúpenie českej 

národnosti. Nemá to však historické opodstatnenie, pretože v Rakúsko-Uhorskej 

monarchii v rámci poddanstva bola migrácia obyvateľov kontrolovaná a v spoločnom 

Československom štáte nebola ani podporovaná.  

Súčasný stav zloženia obyvateľov mesta Nemšová podľa národnosti v porovnaní so 

stavom k SODB 2001 sa výrazne nezmenil. Naďalej je v  meste podľa informácií 

z Mestského úradu Nemšová najviac zastúpené obyvateľstvo so slovenskou národnosťou. 

 
Náboženským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom živote 

niektorej cirkvi, alebo vzťah k nej. Štruktúru obyvateľov mesta Nemšová podľa 

náboženského vyznania znázorňuje tabuľka 8: 

 
Tabuľka 8: Náboženská štruktúra obyvateľstva v roku 2001 

Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu 
 Rímskokatolícka cirkev 2 780 2 917 5 697 
 Gréckokatolícka cirkev 6 4 10 
 Pravoslávna cirkev 1 1 2 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 18 16 34 
 Reformovaná kresťanská cirkev - - - 
 Evanjelická cirkev metodistická 1 0 1 
 Apoštolská cirkev - - - 
 Starokatolícka cirkev - - - 
 Bratská jednota baptistov - - - 
 Cirkev československá husitská 1 2 3 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa - - - 
 Cirkev bratská 0 1 1 
 Kresťanské zbory - - - 
 Židovské náboženské obce - - - 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - - - 
 Ostatné 2 0 2 
 Bez vyznania 167 118 285 
 Nezistené 64 37 101 
 Spolu 3 040 3 096 6 136 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín  
 

 
Religiozita v Meste Nemšová  má silné korene už v dávnej 

minulosti, a v rámci nej má i naďalej bude mať najväčšie 

zastúpenie  Rímskokatolícka cirkev.   
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Graf 7: Prehľad obyvateľstva obce podľa náboženské vierovyznania 
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3. EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA A EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA 

 
Ekonomický potenciál mesta možno definovať ako spolupôsobenie v meste sa 

nachádzajúceho kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných daností za účelom výroby 

produkcie a poskytovania služieb.  Je rozhodujúcim faktorom rozvojových možností 

mesta a determinantom životnej úrovne jeho obyvateľstva.  

Na rozvoji ekonomického potenciálu sa v meste Nemšová podieľajú nielen 

podnikateľské subjekty pôsobiace na jej území, ale aj  verejná samospráva, a nepriamo 

aj občania, ktorí sa podieľajú na spoločenskom dianí mesta.   

 
ZAMESTNANOSŤ 

Veľkým ekonomickým a sociálnym problémom regiónov je nezamestnanosť, ktorá je 

sprievodným javom i predpokladom funkcie trhovej ekonomiky. Zmeny slovenskej 

ekonomiky  v poslednom  desaťročí,  ktoré  ešte  stále  doznievajú,  sa  prejavujú  

poklesom  zamestnanosti  v poľnohospodárstve,  priemysle  a predovšetkým   

v posledných  rokoch  poklesom  zamestnanosti  v sektore  služieb. Na základe SODB 

v roku 2001  najviac ekonomicky aktívnych osôb (ďalej EAO) mesta Nemšová pracovalo 

v priemysle až 37,8% a 8,4% EAO pracovalo v odvetví verejnej správy, obrany 

a povinného sociálneho zabezpečenia. Za prácou odchádzalo 38% obyvateľstva a  prácu  

v mieste  bydliska nachádzalo až  1929 EAO, t.j. 62%. 

 
Tabuľka 9:  štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

Ekonomicky aktívne osoby 
Odvetvie hospodárstva 

muži ženy spolu 
odchádza do 
zamestnania 

 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 142 92 234 55 
 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 27 6 33 7 
 Rybolov, chov rýb - - - - 
 Ťažba nerastných surovín 3 2 5 3 
 Priemyselná výroba 622 557 1 179 523 
 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 30 5 35 24 
 Stavebníctvo 104 9 113 74 
 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových     
 vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 100 137 237 102 
 Hotely a reštaurácie 17 44 61 17 
 Doprava, skladovanie a spoje 58 33 91 46 
 Peňažníctvo a poisťovníctvo 3 11 14 6 
 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,     
 výskum a vývoj 46 42 88 49 
 Verejná správa a obrana, povinné sociálne     
 zabezpečenie 136 126 262 71 
 Školstvo 29 89 118 40 
 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 7 58 65 46 
 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 18 25 43 20 
 Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - - 
 Exteritoriálne organizácie a združenia 43 15 58 53 
 EA bez udania odvetví 270 205 475 46 
 Spolu 1 655 1 456 3 111 1 182 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 



Tabuľka 10: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa spoločenskej skupiny, podľa veku a pohlavia v roku 2001 

Zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny Členovia Podnikatelia Ekonomicky aktívni 

Vek v štátnom 
podniku 

v súkromnom 
podniku 

v družstevnej 
 organizácii 

u iného 
zamestnávateľa 

produkčných 
družstiev 

bez 
zamestnancov 

so 
zamestnancami 

Vypomáhajúci 
v rodinnom 
podniku 

Ostatní 
a 

nezistení spolu 
z toho 
robotníci 

 15 - 19            
   muži 5 14 1 0 0 0 0 0 25 45 17 
   ženy 6 13 0 1 0 0 1 0 22 43 14 
   spolu 11 27 1 1 0 0 1 0 47 88 31 
 20 - 29            
   muži 120 177 8 12 0 16 9 0 82 424 263 
   ženy 145 149 12 4 0 8 3 0 106 427 178 
   spolu 265 326 20 16 0 24 12 0 188 851 441 
 30 - 39            
   muži 156 151 43 5 0 28 12 0 59 454 271 
   ženy 173 135 25 5 0 9 6 1 58 412 205 
   spolu 329 286 68 10 0 37 18 1 117 866 476 
 40 - 49            
   muži 175 129 52 4 1 27 17 0 45 450 268 
   ženy 197 108 40 2 2 7 7 2 31 396 219 
   spolu 372 237 92 6 3 34 24 2 76 846 487 
 50 - 54            
   muži 73 36 17 2 0 3 9 0 18 158 91 
   ženy 86 32 11 0 2 0 3 0 14 148 80 
   spolu 159 68 28 2 2 3 12 0 32 306 171 
 55 - 59            
   muži 61 25 7 0 0 3 2 0 14 112 68 
   ženy 4 3 0 0 1 0 1 0 3 12 7 
   spolu 65 28 7 0 1 3 3 0 17 124 75 
 60 - 64            
   muži 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 
   ženy 5 0 1 0 0 0 1 0 1 8 4 
   spolu 9 0 1 0 0 0 1 0 1 12 7 
 65+            
   muži 2 1 0 0 0 0 0 0 3 6 2 
   ženy 1 1 2 0 0 0 0 0 6 10 4 
   spolu 3 2 2 0 0 0 0 0 9 16 6 
 Nezistený vek            
   muži 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
   ženy - - - - - - - - - - - 
   spolu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
 Úhrn            
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   muži 597 534 128 23 1 77 49 0 246 1 655 984 
   ženy 617 441 91 12 5 24 22 3 241 1 456 711 
   spolu 1 214 975 219 35 6 101 71 3 487 3 111 1 695 
   v % 39 31,3 7 1,1 0,2 3,2 2,3 0,1 15,7 100 54,5 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín  
 

 
 

Graf 8: Štruktúra ekonomickej aktivity obyvateľstva r.2001 Graf 9: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia 
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NEZAMESTNANOSŤ OBYVATEĽSTVA 

 
Tabuľka 11: Podiel nezamestnaných na EAO 

Ukazovateľ Nezamestnaní 
menej ako 1 rok 

Nezamestnaní viac ako 
1 rok 

Podiel nezamestnaných na 
EAO v % 

2002 193 38 6,2 

2003 194 42 6,3 

2004 118 40 3,7 

2005 116 30 3,4 

Zdroj: MsÚ Nemšová 

 
Graf 10: Vývoj miery nezamestnanosti v % 
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Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti sa znižuje (tabuľka 

11). Na konci roka 2005 bolo na území mesta Nemšová 30 občanov nezamestnaných 

viac ako 1 rok z celkového počtu 116. Mesto Nemšová je tiež zapojené do projektu 

aktivačných prác pre dlhodobo nezamestnaných občanov mesta. Podľa informácií 

Mestského úradu Nemšová môžeme konštatovať, že najväčší podiel nezamestnaných je 

v časti Kľúčové a najnižšia nezamestnanosť je v časti Trenčianska Závada.  

Najviac nezamestnaných k 31. 12. 2005 je vo veku od 31 do 40 rokov (30 

obyvateľov), do 20 rokov je nezamestnaných 6 obyvateľov, od 21 do 30 rokov 25 

obyvateľov, od 41 do 50 rokov je to 26 obyvateľov a od 51 do 62 rokov je 

nezamestnaných 29 obyvateľov mesta Nemšová.  Podľa tejto štatistiky je možné 

skonštatovať, že ani jedna veková skupina nie je výrazne ohrozená. Z tohto hľadiska 

možno situáciu nezamestnanosti v meste hodnotiť ako veľmi priaznivú. 

V rámci projektu Ministerstva školstva SR, PHARE 2002 – Kvalita trhu práce – 

Podpora odborných školení a vzdelávania - mesto Nemšová v spolupráci s obcou 
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Trenčianska Teplá zrealizovali kurz odborného vzdelávania dlhodobo nezamestnaných 

s cieľom zvyšovať kvalitu pracovnej sily za účelom posilnenia zamestnanosti jednotlivcov. 

Projektu sa zúčastnilo 18 občanov mesta Nemšová a 14 občanov obce Trenčianska Teplá. 

Aktivity projektu boli zamerané na zvýšenie kvality odborných vedomostí dlhodobo 

nezamestnaných. Počas realizácie projektu postupne klesal počet uchádzačov 

o zamestnanie z dôvodu uplatnenia sa na trhu práce. Úspešnosť projektu bola vysoká – 

2/3 absolventov kurzu našlo svoje uplatnenie na trhu práce.  

 
PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA 

 
� Štruktúra priemyselnej výroby v meste Nemšová  

Mesto Nemšová má v súčasnosti dobré ekonomické a  sídelné podmienky pre svoj 

hospodársky rozvoj. Výrobnými prostriedkami pre dosiahnutie tohto rozvoja sú 

poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo (primárny sektor),  priemyselná výroba, 

energetika a stavebníctvo (sekundárny sektor) a služby (terciárny sektor). 

Územie Považského podolka medzi Žilinou a Novým Mestom nad Váhom je jednou 

z najvýznamnejších priemyselných oblastí Slovenska, s vysokou koncentráciou 

obyvateľstva, s dopravnými komunikáciami prvoradého významu. V meste Nemšová 

nájdeme podniky a prevádzky priemyslu sklárskeho, potravinárskeho, strojárskeho 

i priemyslu stavebných hmôt. 

Mesto Nemšová má výbornú geografickú polohu vzhľadom k lokalizácii priemyselnej 

zóny. Susedí s mestami, ktoré majú široko rozvinutý priemysel a má veľmi dobré 

možnosti na jeho rozvoj. V meste Trenčín je zastúpený textilný, strojársky 

a potravinársky priemysel. V Dubnici nad Váhom je priemysel zameraný na strojárstvo 

a doplnený je hutníctvom. Nová Dubnica je zastúpená najmä elektrotechnickým 

priemyslom. V Hornom Srní a v Ladcoch dominuje priemysel stavebných látok. Výrobu 

dopĺňa potravinársky, sklársky a ostatné odvetvia priemyslu. Export a import surovín 

a produktov priemyslu uľahčuje vybudovaná diaľničná sieť Trenčianskeho kraja.  

      Z hľadiska podnikateľskej sféry má v meste Nemšová najvýraznejšie zastúpenie 

sklársky, potravinársky, strojársky priemysel a priemysel stavebných látok. 

 
Sklársky priemysel 

Rok 1902 sa výrazne zapísal do dejín obce Nemšová udalosťou, zapálením ohňa 

v prvej sklárskej peci, ktorá ovplyvňovala a dodnes ovplyvňuje život v tomto regióne. 

Vznik sklárskej fabriky nebol náhodný. Bol výsledkom spoločensko-politických 

a ekonomicko-hospodárskych pomerov Uhorska v predchádzajúcich storočiach. Už 

koncom 18. storočia prebiehali zmeny, ktoré smerovali k rozvoju manufaktúrneho 

priemyslu, poľnohospodárskej výroby a obchodu. Šľachta začínala intenzívnejšie 
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podnikať, čoraz častejšie sa stretávame s nájomcami hút, ktorí sa stávajú dôležitým 

faktorom pri rozvoji sklárskych hút i keď tieto stále zostávajú majetkom šľachty.  

Továreň začali stavať 11. marca 1902 na poliach, ktoré odkúpil Anton Dreher 

a novozaloženú skláreň v Nemšovej dal do prenájmu Vincentovi Schreiberovi. Základné 

suroviny na výrobu sklenej hmoty sa museli dovážať. Piesok dovážali z Nemecka a Čiech, 

vápno z  Púchova, sódu z Maďarska, neskôr z Čiech. Práca so sklom bola vysoko odborná 

činnosť, ktorú mohli dobre urobiť len majstri – odborníci na sklo. Vzhľadom na to, že 

Nemšová takýchto odborníkov nemala, museli prísť  majstri sklári z blízkeho, aj ďalekého 

okolia.  

Prvé výrobky Nemšovskej sklárne sa vyrábali lisovaním a fúkaním. Lisovaním sa 

vyrábali rôzne vázy, misy, podnosy, svietniky, poháre na pivo, poháriky rôznych tvarov 

a veľkostí, taktiež cylindre na petrolejové lampy, kalíškovina – rôzne druhy jemných 

pohárikov s rovným dnom, ale aj na stopke, jemné vínové poháre, ale aj vysoké poháre 

na pivo „rantštunce“, džbániky a poháre na zavárané uhorky, či ovocie, zvané „zaváraky“ 

a iné.  

Pracovná doba bola v prvých rokoch 9-10 hodín denne. V lete sa začínalo pracovať už 

o tretej hodine ráno a v zime o štvrtej hodine, po utavení skloviny. Nemšovská skláreň 

pracovala nepretržite od doby svojho založenia až do vypuknutia 1. svetovej vojny v roku 

1914, keď mnohí robotníci, ako aj samotný majiteľ továrne Vincent Schreiber, narukovali. 

Nemšovská skláreň zastavila svoju činnosť a bolo prepustených 65 robotníkov. Skláreň 

nepracovala od augusta 1914 až do marca 1915. Po obnovení výroby v továrni začali 

pracovať nevojaci a mladiství. Od obnovenia výrobnej činnosti skláreň pracovala 

nepretržite až do septembra 1922, kedy sa zhoršujúce hospodárske pomery v krajine 

prejavili aj v hospodárení malých tovární, akou bola aj Nemšovská skláreň, ktorá 

nepracovala od septembra 1922 do augusta 1923. Mnohí prepustení robotníci si našli 

prácu na stavbe nového železobetónového mostu nad riekou Vlárou, ktorý spojil 

Nemšovú s Ľuborčou.  

Rodina Schreiberovcov patrila k popredným podnikateľom sklárskej výroby v Európe, 

preto neprekvapuje, že po 1. svetovej vojne sa Vincent Schreiber spojil s nemeckým 

sklobarónom Reichom, ktorý potom od Schreibera odoberal celú výrobnú produkciu. 

Nemšovské sklo sa takto dostalo nielen do krajín Európy, ale aj do krajín ostatných 

svetadielov.    

V júli roku 1996 udelila firma TŐV CERT sklárni certifikát a potvrdila, že Skloobal a.s. 

,dnes VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., zaviedol a používa systém zaručujúci kvalitu 

v odbore vývoja, výroby a predaja obalového skla. Vybudovanie Systému Manažmentu 

Kvality (SMK) trvalo 3 roky za účasti poradenskej firmy CERTOS s.r.o. Piešťany. 

 
Podnik, ktorý bol v r. 2002 v konkurze, kúpil švajčiarsky koncern Vetropack Holding 

AG. Jeho podnikateľské aktivity sú zamerané výhradne na výrobu obalového skla.  
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Zamestnáva približne 400 zamestnancov. Ročný predaj hotových výrobkov sa pohybuje 

od 500 - 550 miliónov Sk. Materská spoločnosť Vetropack  má 6 výrobných spoločností 

vo Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike, Slovenskej republike, Chorvátsku a na 

Ukrajine.  

 
Potravinársky priemysel 

Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová existuje od roku 1951. V roku 1976 bola 

realizovaná koncentrácia s ďalšími 4 roľníckymi družstvami, ktorou získalo PD Vlára 

ekonomickú stabilitu pre ďalší rozvoj. V roku 1990 vznikol závod potravinárskej výroby, 

ktorý zabezpečuje svoju produkciu v dvoch prevádzkach - v extrúznej a cereálnej výrobe. 

     Cieľom aktivity v potravinárskej výrobe je využitie vlákniny vo výžive 

obyvateľstva.  

Preto sa v prevádzke Poľnohospodárskeho družstva (PD) Vlára Nemšová 

sústreďujú na spracovanie obilnín modernou technológiou extrúzie a mősli výrobky. 

Extrúzia je technológia, ktorá umožňuje 

zachovanie vlákniny, vitamínov a stopových 

prvkov zo vstupných surovín. Takto spracované 

potraviny sú mimoriadne vhodné pre zdravú 

výživu a pre niektoré diéty. Suroviny používané 

vo výrobe sa prísne kontrolujú.  

Extrúzna výroba využíva pôsobenie vysokého tlaku a teploty pri spracovaní 

potravinárskych surovín pre zachovanie hodnotných stopových prvkov a vitamínov 

vo výsledných produktoch. 

     Cereálna výroba kladie dôraz na využitie obilných vločiek a ostatných cereálií, 

ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú výživu zodpovedajúcu moderným trendom 

zdravého stravovania. 

Od roku 2003 spĺňa riadenie výroby náročné medzinárodné štandardy overené 

certifikátom riadenia kvality podľa normy ISO 9001. 

Komplexné spracovanie ovsených vločiek až po balenia v naturálnej a ochutenej 

forme, výrobu mősli zmesí, cereálnych mősli tyčiniek na novej linke sa stali stabilizujúcim 

odvetvím v potravinárskom závode a aj v ekonomike celého PD Vlára Nemšová. 

Organizačne sa výrobná činnosť rozčleňuje na štyri výrobné závody a to:  

• závod potravinárskej výroby,  

• závod poľnohospodárskej výroby,  

• závod priemyselných činností   

• závod stavebnej výroby.  

Výhodou takejto organizačnej štruktúry a súčasne vyrábaného sortimentu je pružnosť 

reakcií na požiadavky zákazníkov a eliminácia podnikateľského rizika v prípade 

odbytových kríz. Snahou poľnohospodárskeho družstva Vlára je výrobkami vysokej 
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kvality plniť želania  odberateľov, o čom svedčia aj dosahované výsledky a zámer plošne 

uplatňovať systém riadenia kvality podľa normy ISO 9002. 

PD Vlára Nemšová je kapitálovým účastníkom vo viacerých výrobných a finančných 

firmách, z ktorých najvýznamnejšia je 50% účasť v slovensko-belgickej firme Indupol 

Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na výrobu a export výrobkov z laminátu. Ďalej je to 

20% účasť v slovensko-nemeckej firme Interbau Prod. & Trade, s.r.o., zameranej na 

systém dodatočného zateplenia budov a stavieb. Výrobné útvary pracujú s vysokým 

stupňom samostatnosti, sú však spolu previazané finančne a vzájomne výhodnou 

výrobnou kooperáciou.  

 

Nepoľnohospodárska činnosť sa zameriava na: 

• stavebnú výrobu pre investorov a zákazníkov v okolí sídla družstva a výrobu      

betónových kvádrov, 

• remeselnú výrobu v dielňach, výrobu ručne kladených laminátov, kovo a     

drevovýrobu, ale aj krajčírsko-čalúnnickú dielňu. Táto činnosť je zameraná na 

výrobnú kooperáciu a finálnu výrobu.  

 Čo sa týka závodu priemyselných činností na trh dodávajú najmä kŕmne vozy, 

maštaľné zábrany, laminátové prístrešky pre teľatá, súčasti baliacich liniek pre 

cementárne a iné zákazkové výrobky, ale aj technologické zariadenia pre potravinársku 

výrobu.  Pôvodne vznikali dielne iba pre vlastnú potrebu. Postupne však pribúdali 

strojové zariadenia až na dnešnú úroveň. Zmenou hospodárskych podmienok sa uvoľnila 

časť  kapacít, ktoré ponúkajú záujemcom. Sú to: 

•  výroba laminátov, 

•  drevovýroba, 

•  kovovýroba. 

 
 

 

Priemysel stavebných látok  

Závod stavebnej výroby vznikol v roku 1976 v rámci stabilizácie rezervy pracovných 

síl pre poľnohospodársku výrobu. Spočiatku zabezpečoval stavebno-údržbárske práce 

a realizáciu nových investičných akcií pre vlastnú organizáciu. Rozširovaním kapacít sa 

realizovali i rôzne externé akcie v blízkom okolí. Orientuje sa najmä na potreby 

investorov z regiónu a blízkeho okolia sídla družstva, ale zabezpečuje aj potreby 

stavebného a investičného charakteru pre družstvo. Zákazky realizuje najmä pre 

právnické osoby ale aj drobných stavebníkov. 

Okrem toho sa zaoberá aj výrobou betonárskych výrobkov – betónových kvádrov. 

Stavebná prevádzka poľnohospodárskeho družstva Vlára Nemšová zabezpečuje: 

• prípravu stavieb, vrátane projektovej dokumentácie, 
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• kompletné dodávky obytných stavieb a stavieb občianskej vybavenosti, 

• dodávky poľnohospodárskych stavieb, 

• dodávky priemyselných stavieb, 

• realizáciu inžinierskych sietí, 

• rekonštrukciu poľnohospodárskych objektov, 

• výrobu betónu  B-10, B-15 a B-20 zodpovedajúceho norme STN, 

• výrobu betónových kvádrov,   

• výkopové práce, 

• búracie práce, 

• dovoz betónu, 

• predaj drveného štrku, 

• práce stavebnými mechanizmami, 

• remeselnícke práce v profesiách: tesár, murár, klampiar, zámočník, 

vodoinštalatér, kúrenár, elektrikár, 

• zatrávňovanie a výsadba okrasných drevín na plochých strechách. 

Výrobou stavebných látok sa taktiež zaoberá aj spoločnosť INTERBAU PROD. & 

TRADE, s.r.o., ktorá vznikla v roku 1995 a jej predmetom činnosti je: 

• výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry, 

• sprostredkovateľská činnosť, 

• kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi 

v rámci ohlasovacích živností, 

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rámci 

voľných ohlasovacích živností. 

 
Strojársky priemysel  

Prevádzka kovovýroby v PD Vlára Nemšová na trh dodáva najmä kŕmne vozy, 

maštaľné zábrany, laminátové prístrešky pre teľatá, súčasti baliacich liniek pre 

cementárne a iné zákazkové výrobky, ale aj technologické zariadenia pre potravinársku 

výrobu. V družstve vznikali dielne pôvodne pre vlastnú potrebu. Postupne pribúdali 

strojové zariadenia až na dnešnú úroveň. 

 
Drevársky priemysel  

V meste Nemšová zastupuje drevársky priemysel spoločnosť DREVOFORM s.r.o., 

ktorá vznikla v roku 1994 a jej predmetom činnosti je: 

• výroba nábytku, 

• výroba piliarska a impregnácia dreva, 

• výroba iných výrobkov z dreva okrem nábytku, 

• kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných 

ohlasovacích živností, 
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• podnikateľské poradenstvo, 

• výskum trhu, 

• prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, 

• reklamné činnosti.  

 
� Štruktúra podnikajúcich právnických subjektov  

V súčasnej dobe podľa posledných informácií z Krajského štatistického úradu 

v Trenčíne pôsobí v meste Nemšová viac ako 70 organizácií, z ktorých viac ako 70% 

pôsobí v oblasti priemyslu.  

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené údaje týkajúce sa právnických a fyzických 

osôb, ktoré pôsobia v meste Nemšová uvedené za jednotlivé roky, ktoré sú zobrazené 

v podrobnejšom členení. 

  
Tabuľka 12: Štruktúra právnických osôb pôsobiacich v priemysle 

Organizácie zamerané na tvorbu zisku 
z toho Rok 

spolu 
a. s. s. r. o. družstvá š. p. 

obecné 
podniky ostatné 

2001 44 - 39 1 - - 4 
2002 48 1 40 1 - - 6 
2003 48 1 46 1 - - - 
2004 58 1 56 1 - - - 
2005 65 1 63 1 - - - 
2006 69 1 67 1 - - - 

Zdroj: Krajský Štatistický úrad Slovenskej republiky  
  
V organizáciách zameraných na tvorbu zisku prevládajú svojim počtom spoločnosti 

s ručením obmedzeným, ktoré zaznamenávajú každý rok nárast.  Situácia sa nezmenila 

pri družstvách a akciových spoločnostiach, ktoré si neustále udržujú svoju stabilnú 

pozíciu.  

 
� Štruktúra podnikajúcich fyzických osôb  

Fyzické osoby členíme na živnostníkov, osoby slobodného povolania a súkromne 

hospodáriacich roľníkov. Pri živnostníkoch je priebežne evidovaný nárast, čo svedčí 

o ekonomickom rozvoji sledovanej oblasti, naopak pri osobách vykonávajúcich slobodné 

povolanie (v r. 2007 – 15 osôb) a pri súkromne hospodáriacich roľníkoch (v r. 2007 - 5 

osôb) nezaznamenávame  výrazné rozdiely v priebehu posledných rokov.  

 
Mesto Nemšová ma významný rozvojový potenciál, ktorý vyplýva z jeho vývoja a 

polohy: 

• výhodná poloha (blízkosť krajského mesta Trenčín, ktoré je administratívno-

správnym, kultúrno-spoločenským a vzdelávacím, výstavno-nákupno-

obchodným, hospodársko-ekonomickým a športovým centrom vyššieho 

územného celku, blízkosť hraničného prechodu do ČR, blízkosť kúpeľov – 
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Trenčianske Teplice, Piešťany, Nimnica, Belušské Slatiny, Bojnice, Luhačovice 

/ČR/,  

• prepojenie medzi výskumno – vývojovou základňou, vysokými školami (napr. 

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pod.) a podnikateľskou 

praxou,  

• napojenie na nasledovné druhy dopráv – diaľničná, železničná, (po splavnení 

Váhu aj vodnej dopravy, v Trenčianskej Teplej sa uvažuje o kombinovanom 

terminály) umožňuje sídlu plniť funkciu subregionálneho centra s možnosťou 

plnenia medzinárodných funkcií, 

• rozvinutá infraštruktúra (vodný zdroj, vodojemy, kanalizácia, Čistička 

odpadových vôd sú majetkom mesta), 

• heterogénna odvetvová štruktúra priemyslu v regióne: strojársky, sklársky, 

stavebný, elektrotechnický, odevný a textilný priemysel a s tým súvisiaca 

kvalifikovaná pracovná sila i veľká možnosť rôznych kooperácií, 

• popri obyvateľoch mesta Nemšová priľahlé spádové územie zahŕňa cca 20 000 

obyvateľov s dostatočnou vzdelanostnou úrovňou a pomerne priaznivým 

vekovým zložením, 

• dostatočný počet stavebných firiem, ktoré môžu komplexne zabezpečiť 

realizáciu i veľmi náročných investičných programov, 

• rozvinutý bankový sektor so štandardnými službami,  

• zdravotnícke zabezpečenie na štandardnej úrovni, 

• možnosť aktívneho odpočinku (šport, turistika, archeologické, historické a 

kultúrne pamiatky, sakrálne objekty, kúpele a pod. 

 
ROZPOČET MESTA, ŠTRUKTÚRA MAJETKU A CUDZÍCH ZDROJOV 

Verejná samospráva môže ovplyvniť ekonomický rozvoj v meste viacerými spôsobmi: 

• finančnými zdrojmi, ktorými disponuje v príjmovej časti rozpočtu,  

• majetkom, ktorým disponuje a ktorý používa na zabezpečenie výkonu 

miestnej samosprávy,  

• vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania v meste pre podnikateľské 

subjekty budovaním technickej infraštruktúry, využívaním regulačných 

ekonomických a iných nástrojov, 

• koordinačnou činnosťou, ktorou môže usmerňovať a ovplyvňovať  svoje 

podnikateľské aktivity a aj ostatné podnikateľské subjekty v meste a v jeho 

okolí.   

Mesto môže priamo ovplyvňovať ekonomický 

rozvoj prostredníctvom rozpočtu a využitia 

mestského majetku. Fiškálna decentralizácia 
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prebiehajúca v ostatnom období spolu s postupným prenesením kompetencií na vyššie 

územné celky a  samosprávy výrazne zvyšujú zodpovednosť mestskej samosprávy 

a rozširujú oblasti, v ktorých môže mesto plniť svoje úlohy. 

Ročný rozpočet mesta je základným finančným plánom, ktorý mesto každoročne 

vypracováva a schvaľuje. V ročnom rozpočte vystupujú dve základné zložky a to ročné 

rozpočtové príjmy a ročné rozpočtové výdaje. 

 
Príjmy rozpočtu obce 

Stále príjmy mesta zabezpečujú predovšetkým daňové príjmy, a to podielové 

i miestne (vrátane poplatkov). Príjmy rozpočtu mesta Nemšová sú tvorené nasledovnými 

položkami:   

� Bežné príjmy:  

� Daňové príjmy (dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku, dane za 

tovary a služby) 

� Nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne 

poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských úverov a pôžičiek, iné 

nedaňové príjmy) 

� Granty a transfery 

� Kapitálové príjmy:  

� Nedaňové príjmy (kapitálové príjmy, ostatné príjmy) 

� Granty a transfery (tuzemské kapitálové granty a transfery) 

� Finančné operácie:  

� Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami (zo splátok tuz. úverov, pôžičiek 

a návratných fin. výpomocí) 

� Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (tuzemské úvery, pôžičky 

a návratné fin. výpomoci) 

 
Výdaje rozpočtu mesta 

Výdavková časť rozpočtu mesta charakterizuje prístupy mestskej samosprávy 

k napĺňaniu samosprávnych kompetencií, a to pri dodržiavaní dvoch základných 

princípov:  

� racionálnom nakladaní s finančnými prostriedkami,  

� preferovaní rozvojových potrieb mesta.  

Výdavky rozpočtu mesta predstavujú predovšetkým výdavky bežného rozpočtu 

mesta, ktoré zabezpečujú plnenie funkcií mestskej samosprávy. Výrazný vplyv na 

zvyšovanie výdavkov bežného rozpočtu má rast cien energií, telekomunikačných, 

poštových služieb, kancelárskych potrieb a materiálu.  

Štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Nemšová bola nasledovná:  

� Bežné výdaje:  
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� Všeobecné verejné služby (obce, finančná a rozpočtová oblasť, všeobecné verejné 

služby, transakcie verejného dlhu) 

� Verejný poriadok a bezpečnosť (požiarna ochrana) 

� Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi) 

� Bývanie a občianska vybavenosť (rozvoj obcí) 

� Zdravotníctvo 

� Rekreácia, kultúra, náboženstvo (rekreačné a športové služby, kultúrne služby, 

vysielacie a vydavateľské služby, náboženské a iné spoločenské služby) 

� Vzdelávanie (predškolská výchova, základné vzdelanie, stredoškolské vzdelávanie, 

nedefinovateľné vzdelávanie) 

� Sociálne zabezpečenie (Klub dôchodcov, Centrum sociálnych služieb, ďalšie 

sociálne služby, sociálna pomoc občanom v hotnej a sociálnej núdzi, príspevky 

neštátnym subjektom) 

� Kapitálové výdaje:   

� Všeobecné verejné služby  

� Ekonomická oblasť 

� Ochrana životného prostredia 

� Bývanie a občianska vybavenosť 

� Rekreácia, kultúra a náboženstvo  

� Vzdelávanie  

� Sociálne zabezpečenie  

� Finančné operácie:  

� Transakcie verejného dlhu 

 
Tabuľka 13: Rozpočet mesta v rokoch 2001 - 2006 

Rozpočet obce 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Príjmy (tis. Sk) 36496 63634 67199 65139 77927 129598 

Výdaje (tis. Sk) 36588 63287 66746 64648 77687 128847 

Saldo (tis. Sk) -92 347 453 491 240 751 

Zdroj: MsÚ Nemšová 
 
Štruktúra rozpočtu mesta má v sledovanom období pozitívny priebeh, až na hodnoty 

uvedené v roku 2001. Táto zmena nastala vplyvom rozmachu investičnej a neinvestičnej 

výstavby mesta ( kanalizácia ulíc, výsadba zelene, likvidácia divokých skládok a pod.), 

ktorá bola financovaná aj z úverových prostriedkov, čo je zobrazené v rozpočtových 

príjmov.  

 
Graf 11: Vývoj rozpočtových príjmov a výdajov v rokoch 2001-2006  
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4. ANALÝZA LOKÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

 
OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA  

Jedným z hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja podľa zákona  

č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja je “trvalo udržateľný hospodársky  

a sociálny rozvoj  regiónov.” Obnova a regenerácia lokálnej infraštruktúry je 

predpokladom sociálnej prevencie a rozvoja služieb, čo má priamy vplyv na hospodársky 

rozvoj, zvyšovanie životnej úrovne a rozvoj spoločenského kapitálu na miestnej a 

regionálnej úrovni. 

Mesto Nemšová zriadilo príspevkovú organizáciu Verejno-prospešné služby, m. p. o., 

ktorej hlavný predmet činnosti pozostáva z udržovania čistoty v meste, starostlivosť 

o miestne osvetlenie a miestne komunikácie. Táto príspevková organizácia tiež 

prevádzkuje podnikateľskú činnosť zameranú na nákladnú dopravu, pohrebnú službu 

a bytové hospodárstvo.  

 
Domový a bytový fond mesta 

Bytová politika je medzi občanmi vnímaná ako veľmi citlivá otázka. Strategickým 

zámerom v oblasti bytovej politiky je docieliť a udržať stav zodpovedajúci požiadavkám 

obyvateľov mesta. Požiadavky občanov je samozrejme nutné zladiť s možnosťami mesta 

a zabezpečiť stav vyhovujúci obom stranám. 

 
Súčasný stav bytovej politiky  

V roku 2002 bola dokončená výstavba 3 mestských nájomných bytových domov so 

45 bytovými jednotkami. Rovnako v tomto roku boli odovzdané do užívania. Ich výstavba 

bola financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z nenávratnej dotácie poskytnutej 

Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nájomné za byty vyberá mestská 

príspevková organizácia Verejno-prospešné služby, ktorá okrem nájomných bytov 

spravuje i mestské byty a ostatné budovy, ktoré vlastní mesto Nemšová. V roku 2004 sa 

začala individuálna bytová výstavba (ďalej len IBV) Čerešňový sad v mestskej časti 

Ľuborča, kde bude postavených  12 rodinných domov.  V súčasnom období sa plánuje 

výstavba bytových jednotiek do osobného vlastníctva na ulici Osloboditeľov a Sklárska. 

Taktiež pripravujeme projektovú dokumentáciu  pre rozparcelovanie pozemkov pre IBV 

na území mestskej časti Kľúčové. Zároveň prebiehajú práce na projektovej dokumentácii 

pre možnosť uchádzania sa o finančný príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 

výstavbu inžinierskych sietí pre nájomné byty a následná realizácia výstavby nájomných 

bytov.  
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Tabuľka 14: Domy, byty a ukazovatele bývania v Nemšovej v roku 2001 

Počet 
Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy Spolu 

Domov spolu 1 123 57 10 1 190 
Trvale obývaných domov 1 009 57 9 1 075 
v % 93,9 5,3 0,8 100 
v tom vlastníctvo:     
Štátu 3 2 3 8 
bytového družstva 0 22 0 22 
Obce 8 2 2 12 
fyzickej osoby 985 17 0 1 002 
právnickej osoby 2 3 1 6 
ostatných 11 11 3 25 
   s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené 1 006 11 7 1 024 
   s 3-4 nadzemnými podlažiami 3 25 2 30 
   s 5+ nadzemnými podlažiami 0 21 0 21 
Ubytovacích zariadení bez bytu - - - - 
Neobývaných domov 114 0 1 115 
z toho: určených na rekreáciu 11 0 0 11 
Priemerný vek domu 36 30 18 36 
Bytov spolu 1 150 604 12 1 766 
v tom: trvale obývané 1 034 592 11 1 637 
v % 63,2 36,2 0,7 100 
z toho družstevné 0 258 0 258 
byty vo vlastníctve občana v bytovom dome 0 279 0 279 

� neobývané 116 12 1 129 
� neobývané z dôvodu zmeny užívateľa 3 2 0 5 
� neobývané, určené na rekreáciu 10 2 0 12 
� neobývané, uvoľnené na prestavbu 14 0 0 14 
� neobývané, nespôsobilé na bývanie 28 0 0 28 
� neobývané po kolaudácii 6 0 0 6 
� neobývané v pozostalostnom alebo súdnom konaní 6 0 0 6 
� neobývané z iných dôvodov 47 8 1 56 
� nezistené 2 0 0 2 

Trvale obývané byty:     
Materiál nosných múrov: kameň, tehly 963 181 11 1 155 

drevo 11 0 0 11 
nepálené tehly 23 0 0 23 
ostatné a nezistené 37 411 0 448 

Veľkosť bytu:  1 obytná miestnosť 10 53 0 63 
2 izby 131 155 3 289 
3 izby 336 308 6 650 
4 izby 239 68 1 308 
5+ izieb 318 8 1 327 

 Bývajúcich osôb 3 964 2 121 39 6 124 
 Počet CD 1 426 660 12 2 098 
 Počet HD 1 192 627 12 1 831 
 Obytné miestnosti 4 019 1 616 36 5 671 
 Počet osôb na 1:  byt 3,83 3,58 3,55 3,74 

obytné miestnosti 0,99 1,31 1,08 1,08 
CD 2,78 3,21 3,25 2,92 
HD 3,33 3,38 3,25 3,34 

 Obytná plocha bytu v m2 68 776 27 128 678 96 582 
 Celková plocha bytu v m2 105 084 38 399 1 013 144 496 
 Priemerný počet:     
     - m2 obytnej plochy na 1 byt 66,5 45,8 61,6 59 
     - m2 celkovej plochy na 1 byt 101,6 64,9 92,1 88,3 
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     - m2 obytnej plochy na 1 osobu 17,4 12,8 17,4 15,8 
     - obytných miestností na 1 byt 3,89 2,73 3,27 3,46 

 Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín  
 
Graf 12: Štruktúra domového fondu mesta (členenie podľa obývané, neobývané, rekreácia) 
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Graf 13: Štruktúra bytového fondu mesta (členenie podľa obývané a neobývané) 
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Nemšová je mesto s prevahou rodinných domov. Súčasný bytový fond tvorí 1848 

jednotiek, z čoho rodinné domy predstavujú 1134 jednotiek, t.j. 63,2%.  

Z hľadiska vlastníckych vzťahov sa v súčasnosti  nachádzajú v  Nemšovej mestské, 

čiže verejné nájomné byty, družstevné byty, štátne byty a byty v osobnom vlastníctve.. 

Veľa práv a povinností nájomníkov vo verejnom sektore je stanovených vlastníkom 

objektu. Ak žiadateľ o nájomný byť nespĺňa určité kritériá stanovené zákonom nemá 

možnosť získať takýto druh bývania. Takéto bývanie je dostupné pre mladé rodiny a tiež 
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pre hendikepovaných obyvateľov alebo dôchodcov. Mesto Nemšová vlastní 25 mestských 

bytov.  

Mesto Nemšová na základe Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN)  č. 12/2005 

o miestnych daniach je oprávnené vyberať aj daň z nehnuteľností, ktorej ročná sadza 

dane zo stavieb je  2,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy v časti mesta 

Nemšová a mestskej časti Ľuborča, za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace 

príslušenstvo hlavnej stavby, v mestskej časti Kľúčové je sadzba 1,70 Sk  a v časti 

Trenčianska Závada je to 1,40 Sk za m2.  

 
Tabuľka 15: Trvale obývané byty podľa druhu budovy, obdobia výstavby a kategórie bytu v r. 2001 

Obdobie výstavby Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový 
fond 
spolu 

 I. Kategória     
   1899 a nezistené 12 0 0 12 
   1900 - 1919 6 0 0 6 
   1920 - 1945 54 9 0 63 
   1946 - 1970 239 124 2 365 
   1971 - 1980 156 151 2 309 
   1981 - 1990 114 244 2 360 
   1991 - 2001 123 0 4 127 
   Spolu 704 528 10 1 242 
   % 56,7 42,5 0,8 100 
   % danej kategórie z celku 68,1 89,2 90,9 75,9 
 II. Kategória     
   1899 a nezistené 9 0 0 9 
   1900 - 1919 4 0 0 4 
   1920 - 1945 44 25 0 69 
   1946 - 1970 104 5 0 109 
   1971 - 1980 22 19 0 41 
   1981 - 1990 13 10 0 23 
   1991 - 2001 12 0 1 13 
   Spolu 208 59 1 268 
   % 77,6 22 0,4 100 
   % danej kategórie z celku 20,1 10 9,1 16,4 
 III. Kategória     
   1899 a nezistené 5 0 0 5 
   1900 - 1919 1 0 0 1 
   1920 - 1945 22 0 0 22 
   1946 - 1970 21 0 0 21 
   1971 - 1980 3 0 0 3 
   1981 - 1990 1 0 0 1 
   1991 - 2001 - - - - 
   Spolu 53 0 0 53 
   % 100 0 0 100 
   % danej kategórie z celku 5,1 0 0 3,2 
 IV. Kategória     
   1899 a nezistené 9 0 0 9 
   1900 - 1919 12 0 0 12 
   1920 - 1945 22 1 0 23 
   1946 - 1970 22 1 0 23 
   1971 - 1980 1 1 0 2 
   1981 - 1990 3 2 0 5 
   1991 - 2001 - - - - 
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   Spolu 69 5 0 74 
   % 93,2 6,8 0 100 
   % danej kategórie z celku 6,7 0,8 0 4,5 
 Úhrn     
   1899 a nezistené 35 0 0 35 
   1900 - 1919 23 0 0 23 
   1920 - 1945 142 35 0 177 
   1946 - 1970 386 130 2 518 
   1971 - 1980 182 171 2 355 
   1981 - 1990 131 256 2 389 
   1991 - 2001 135 0 5 140 
   Spolu 1 034 592 11 1 637 
   % 63,2 36,2 0,7 100 
 Úhrn - z toho 1996 - 2001 46 0 3 49 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 
 

Graf 14: Bytový fond  v členení podľa  kategórií v % - rok 2001 
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Graf 15: Veková štruktúra bytového fondu – rok 2001 
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Tabuľka 16: Vybavenie trvale obývaných bytov v obci -  rok 2001 
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Počet Vybavenie 
bytov osôb v bytoch 

 Bytov spolu 1 637 6 124 
 z toho:   
 s plynom zo siete 1 450 5 438 
 s vodovodom   
      v byte 1 571 5 938 
      mimo bytu 5 16 
      bez vodovodu 25 53 
      nezistené 36 117 
 s kanalizáciou   
      prípojka na kanalizačnú sieť 991 3 591 
      septik (žumpa) 580 2 365 
 so splachovacím záchodom 1 500 5 743 
 s kúpeľňou alebo sprchov. kútom 1 562 5 925 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín  
 

Tabuľka 17: Spôsob vykurovania trvale obývaných budov – rok 2001 

Počet Spôsob vykurovania 
  bytov osôb v bytoch 

 Ústredné kúrenie diaľkové 402 1 440 
 Ústredné kúrenie lokálne 787 3 105 
       na pevné palivo 52 234 
       na plyn 706 2 763 
       elektrické 11 43 
 Etážové kúrenie   
       na pevné palivo 7 32 
       na plyn 92 351 
       ostatné 2 10 
 Kachle   
       na pevné palivo 30 74 
       elektrické 2 4 
       plynové 157 528 
       ostatné 5 13 
 Iné 153 567 
 Spolu 1 637 6 124 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 
 

Tabuľka 18:  Obývanosť trvale obývaných bytov 

Trvale obývané byty podľa veľkosti Počet osôb 
V byte 1 izba 2 izby 3 izby 4 izby 5 + izieb spolu 

1 24 76 72 25 17 214 
2 10 72 99 43 27 251 
3 10 47 118 37 38 250 
4 11 50 177 87 70 395 
5 4 26 103 64 68 265 
6 1 14 50 33 54 152 
7+ 3 4 31 19 53 110 
spolu 63 289 650 308 327 1 637 
% 3,8 17,7 39,7 18,8 20 100 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 
 
Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 je vybavenie 

domácností v meste Nemšová nasledovné:  

• na jeden byt pripadá 3,74 trvale bývajúcich osôb (TSK - 3,16; SR - 3,21), 
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• na jeden trvale obývaný byt pripadá 59 m2  zastavanej plochy (TSK -  53,2 m2; SR 

56,10 m2), 

• priemerný počet m2 zastavanej plochy pripadajúcich na jednu osobu je  15,8  

(TSK - 16,8; SR – 17,5), 

 
Podľa zodpovedných pracovníkov mestského úradu je potrebné vypracovať dlhodobú 

koncepciu zlepšovania bytovej politiky. Týka sa to najmä získavania peňažných 

prostriedkov na vybudovanie inžinierskych sietí pre plánovanú výstavbu a na výstavbu 

ďalších nájomných bytov. 

Mesto Nemšová láka nových obyvateľov nielen svojou dobrou geografickou polohou, 

nízkymi cenami predávaných stavebných pozemkov, ale aj sadzbou dane z nehnuteľnosti, 

ktorá je oproti okolitým mestám podstatne nižšia. 

 
ANALÝZA INFRAŠTRUKTÚRY V OBLASTI ŠKOLSTVA  

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry je predpokladom pre vyššiu kvalitu 

vzdelávania, ktorá súvisí aj s vyššou mierou zamestnanosti. Aktívnejšie obyvateľstvo 

znamená aj nárast životnej úrovne a prispievanie k ekonomickému rastu. 

Od 1. júla 2002 podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností  z 

orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, do zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nemšová prešli materské školy, Základná škola J. Palu, základná umelecká škola, 

školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ J. Palu. 

V meste pôsobia 2 základné školy – Základná škola Janka Palu a Základná škola sv. 

Michala, ktorá sa v roku 2004 združila so Strednou školou sv. Rafaela a vystupujú pod 

spoločným názvom Spojená katolícka škola (ďalej SKŠ). V meste pôsobí  

i Základná umelecká škola, 2 materské školy v meste Nemšová, 1 materská škola 

v mestskej časti Ľuborča a 1 materská škola v mestskej časti Kľúčové. Na oboch 

základných školách pôsobí Stredisko záujmovej činnosti, kde žiaci a študenti majú 

možnosť výberu zo širokej ponuky záujmových krúžkov. Jedná sa nielen o športové 

krúžky, ale aj rôzne náučné a vzdelávanie krúžky, ako napríklad literárno-dramatický 

krúžok, spevácky krúžok, ale aj jazykové kurzy, čím sa škola snaží o zvýšenie 

vzdelanostnej úrovne svojich žiakov. 

V rámci  Projektu INFOVEK  bola na školách zriadená počítačová učebňa. 

a pedagógovia v rámci neho absolvovali na školiacich strediskách týždňový certifikovaný 

kurz „Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa. Cieľom Projektu 

INFOVEK Slovensko je celoplošné napojenie základných a stredných škôl v Slovenskej 

republike na internet, spojené s využitím tohto média v pedagogickom procese. Takto sa 

školy stanú centrami, ktoré budú šíriť po celom Slovensku proces informatizácie 

spoločnosti – od žiakov, študentov, pedagógov až po rodičov. 
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� Materské školy 

Predškolské zariadenia zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. 

Dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný 

rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho prípravy na povinnú školskú dochádzku. Predškolské 

zariadenia navštevujú deti spravidla od dvoch do šiestich rokov veku. 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 tabuľke sú uvedené počty detí, tried 

a zamestnancov v jednotlivých materských školách k 30.04.2007.  

 
Tabuľka 19: Štruktúra materských škôl v meste Nemšová 

Počet zamestnancov 
Materská škola Počet žiakov Počet tried 

pedagógovia 
prevádzkoví 
pracovníci 

ul. Kropáčiho 41 2 4 4 

ul. Ľuborčianska 52 2 4 3 

ul. Odbojárov 67 3 6 5 

ul. Trenčianska 17 1 2 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov materských škôl 
 

� Základná škola Janka Palu 

Základná škola J. Palu (ďalej ZŠ J. Palu) je najstaršou fungujúcou školou na území 

mesta. Vyučuje sa v nej od roku 1956. V školskom roku 2005/2006 nastúpilo do školy 

celkovo 371 žiakov. ZŠ J. Palu prevádzkuje školskú jedáleň v priestoroch SKŠ, kde sa 

okrem žiakov ZŠ J. Palu stravujú aj žiaci a študenti SKŠ. Prevádzku školskej jedálne 

zabezpečuje vedúca a 5 kuchárok ??. Pre žiakov základnej školy funguje Stredisko 

záujmovej činnosti, ktoré zabezpečuje pre žiakov rôzne športové a vzdelávacie aktivity. 

Popri základnej škole funguje občianske združenie na podporu a rozvoj vzdelávania pod 

názvom „Iniciatíva pre žiakov“. Pred ZŠ J. Palu je vybudované detské dopravné ihrisko 

s križovatkami a dopravnými značeniami, kde majú žiaci najmä nižších ročníkov možnosť 

naučiť sa pravidlá cestnej premávky.  
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Graf 16: Vývoj počtu žiakov v ZŠ J. Palu 
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Ako vidíme z grafu ZŠ J. Palu má stabilný počet študentov. Menšie výkyvy sú 

spôsobené celkovým demografickým vývojom v meste Nemšová.  

 
Tabuľka 20: Počet tried ZŠ J. Palu  

Počet tried 
Školský rok 

1. stupeň 2. stupeň 
Spolu 

Priemer žiakov na 
jednu triedu 

2000/2001 10 11 21 22,76 

2001/2002 9 12 21 22,05 

2002/2003 12 12 24 19,33 

2003/2004 8 12 20 23,20 

2004/2005 11 12 23 19,61 

2005/2006 10 11 21 19,04 

2006/2007 8 10 18 20,61 

Zdroj: Kronika Základnej školy J. Palu 

 
Na základe získaných údajov sme vypočítali priemerný počet žiakov pripadajúcich na 

jednu triedu. V školskom roku 2000/2001 pripadalo na jednu triedu 22,76 žiakov 

a v školskom roku 2006/2007 to bolo už len 20,61 žiakov na jednu triedu, čo znamená 

pokles o 9,44%.  

Podľa údajov z Kroniky ZŠ J. Palu spracovaných do tabuľky 21 v školskom roku 

2006/2007 pracovalo 27 pedagogických pracovníkov a 11 nepedagogických pracovníkov 

(nepedagogickí pracovníci nezahŕňajú pracovníčky školskej jedálne). Podľa počtu žiakov 

v školskom roku 2006/2007 pripadalo na jedného pedagogického pracovníka 13,74 

žiakov. 
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Tabuľka 21: Počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov  

Počet pracovníkov 
Školský rok 

Pedagogickí pracovníci Nepedagogickí pracovníci 

2000/2001 27 4 

2001/2002 33 5 

2002/2003 34 5 

2003/2004 34 5 

2004/2005 34 5 

2005/2006 34 5 

2006/2007 27 11 

Zdroj: Kronika Základnej školy J. Palu 
 
Technické vybavenie základnej školy  ďaleko zaostáva za európskym štandardom. Na 

základnej škole je 14 tried. Z toho vyplýva, že základná škola trpí nedostatočným 

priestorový vybavením. Nedostatok vyučovacích miestností je potrebné riešiť 

rekonštrukciou podkrovných priestorov. Tým by škola získala chýbajúce učebne a mohla 

tak začať pracovať na zlepšení vybavenia informačnou technikou a poskytnúť svojim 

žiakom i počítačovú gramotnosť. Zároveň aj využívať počítačovú techniku pri vyučovaní 

ostatných predmetov. Celkovou rekonštrukciou základnej školy, vrátane zateplenia, 

výmeny okien, rekonštrukcie šatní a nadstavby môže škola rozšíriť počty 

špecializovaných tried s rozšíreným vyučovaním predmetov pre nadané deti, výskumne 

pracovať na overovaní špecifických metód a obsahov, programov vzdelávania a výchovy, 

zaviesť rozširujúce štúdium pre učiteľov týchto detí, a snažiť sa zapojiť väčší počet detí 

a mládeže do medzinárodných súťaží. 

 
� Spojená katolícka škola 

Spojená katolícka škola (ďalej SKŠ) vznikla zlúčením Základnej školy sv. Michala 

a Strednej odbornej školy sv. Rafaela v roku 2004. SKŠ patrí pod Biskupský úrad Nitra 

a tiež je z neho i financovaná. Budova školy ako i priestor pred a za školou je majetkom 

mesta, ktoré ho na základe nájomnej zmluvy prenajíma zriaďovateľovi SKŠ. Mesto 

Nemšová prispieva zo svojho rozpočtu dobrovoľnou čiastkou na údržbu budovy. Dňa 

1.4.1999 vzniklo Školské stredisko pre záujmovú činnosť (ďalej ŠSZČ). Náplňou práce je 

ponúknuť žiakom a študentom SKŠ Nemšová vzdelanie a výchovu aj v mimoškolských 

aktivitách. Zároveň ŠSZČ je aj organizátorom rôznych akcii, či už na základnej škole, 

alebo na strednej odbornej škole. V súčasnosti ŠSZČ navštevuje približne 500 záujemcov 

zo SKŠ, ale aj z okolia, nakoľko ponúka i kurzy pre dospelých, nielen pre žiakov 

a študentov SKŠ. 
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SKŠ kladie dôraz na zvláštnu starostlivosť aj o žiakov a študentov zo sociálne 

slabšieho prostredia a to najmä odpúšťaním príspevku do školskej rady, sponzorovaním 

poplatkov za exkurzie, výlety a podobne. 

SKŠ má výborné podmienky pre rozvoj telesnej aktivity svojich žiakov. Súčasťou 

školy je športový areál s bežeckou dráhou, antukovým tenisovým kurtom, futbalovým 

ihriskom a betónovým ihriskom na kolektívne športy. 

 
� Základná umelecká škola 

Úlohou základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) je poskytovať základy vzdelania  v 

jednotlivých umeleckých odboroch . Základná umelecká škola v meste Nemšová pôsobí 

od roku 1996 v priestoroch bývalých jaslí. Vyučovanie sa realizuje v nasledovných 

odboroch:  

� hudobný odbor – spev, klavír, dychové nástroje, husle, akordeón; 

� výtvarný; 

� tanečný a literárno-dramatický odbor. 

ZUŠ v súčasnosti navštevuje približne 300 žiakov vo veku od 7 do 18 rokov. 

Vyučovanie zabezpečuje 18 pedagógov. Najväčší záujem majú žiaci o výtvarný, tanečný 

a hudobný odbor. Každoročne žiaci prezentujú svoje výsledky na rôznych 

predstaveniach, či výstavách svojich prác. ZUŠ zaznamenala kvalitatívny rozvoj vo 

všetkých odboroch. 

 
Koncepcia rozvoja škôl v pôsobnosti mesta Nemšová 

Mesto Nemšová považuje výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich 

najvýznamnejších a trvalých priorít a v rámci svojich kompetencií vytvára priaznivé 

podmienky vo všetkých sférach vzdelávania. Vzdelávanie a výchova je dôležitou 

základňou pre ďalší rozvoj mesta a vytvorenie kvalitného života  občanov mesta 

Nemšová. Je taktiež najlepšou prevenciou v boji proti kriminalite, nezamestnanosti, 

drogám, protispoločenskému správaniu. Kvalitné vzdelávanie je rozhodujúcim zdrojom 

budúceho rozvoja, prosperity a konkurencieschopnosti jednotlivých miest a obcí. Mesto 

Nemšová v súlade s platnou legislatívou v oblasti školstva s prihliadnutím na 

demografické hľadisko bude : 

• podporovať výchovno-vzdelávacie projekty na materských a základných 

školách a na strednej škole; 

• dbať o efektívne využívanie priestorov školských zariadení a ich objektov; 

• vytvárať predpoklady pre efektívne riadenie školských zariadení a ich stabilitu; 

• podporovať rozvoj mimoriadneho nadania a talentu detí, napr. zriaďovaním 

tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, matematiky, informatiky, 

športovej prípravy a umeleckého vzdelávania; 

• podporovať vytváranie špeciálnych učební. 
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ANALÝZA INFRAŠTRUKTÚRY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA  

Zdravotníctvo prešlo za posledných 5 rokov podstatnými zmenami a proces, ktorý 

odštartoval jeho reformu stále pokračuje. Predovšetkým ide o jeho reštrukturalizáciu, 

prenesenie kompetencií zo štátnej úrovne na miestnu samosprávu a s tým súvisiace 

zmeny v zdrojoch finančného zabezpečenia zdravotníctva, ktoré je v súčasnosti 

financované z dvoch zdrojov, a to formou štátnych dotácií prideľovaných Ministerstvom 

zdravotníctva SR priamo jednotlivým zariadeniam a potom sú to prostriedky poskytované 

zdravotnými poisťovňami, ktoré kryjú náklady na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál. 

Ďalším významným znakom vývoja zdravotníctva je jeho odštátnenie a vznik neštátnych 

zdravotníckych zariadení.  

Mesto Nemšová disponuje zdravotníckymi zariadeniami rôzneho druhu. Dominantné 

čo do rozsahu a komplexnosti zdravotníckych služieb sú doposiaľ štátom podporované 

zdravotnícke zariadenia, z ktorých každé predstavuje relatívne samostatný kompaktný 

celok. 

  
Zdravotný stav obyvateľov 

Zdravotný stav obyvateľstva má významný vplyv na celkovú ekonomickú situáciu 

krajiny aj regiónu. Preto otázka zdravotného stavu obyvateľstva je veľmi dôležitá a je 

potrebné sa ňou zaoberať. Mesto preto musí vychádzať v ústrety svojim obyvateľom 

a dbať o ich zdravotný stav. Mesto má  vytvoriť vyhovujúce podmienky pre lekárov 

a zabezpečiť tak svojim občanom bezproblémový prístup do ambulancií. Mesto Nemšová 

v tomto smere vybudovalo komplex zdravotníckych zariadení a občania tak nájdu 

ambulancie v tesnej blízkosti. 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.  

Celkovo sa  v Nemšovej nachádzajú 3 obvodné ambulancie pre dospelých, 1 

ambulancia pre deti a dorast, 1 interná ambulancia, 1 kardiologická ambulancia, 1 

chirurgická ambulancia, 1 gynekologická ambulancia, 3 zubné ambulancie, 1 zubný 

laborant, 1 otorinolaryngologická ambulancia, 1 diabetologická ambulancia, 1 veterinárna 

ambulancia, 1 lekáreň.  

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.  
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ANALÝZA SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

Budovanie a tvorba sociálnej infraštruktúry pomáha nárastu poskytovania sociálnej 

starostlivosti a služieb a tiež prispieva k zvyšovaniu kvality života občanov, ktorí 

potrebujú zariadenia sociálnej starostlivosti. To pomáha marginalizovaným skupinám stať 

sa súčasťou hospodárskeho a spoločenského života. 

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  (ďalej CSS) je  nezisková organizácia, ktorá bola 

zriadená v roku 1995 vtedajším Okresným úradom v Trenčíne. V rámci prechodu 

kompetencií na mestá, prešla v roku 2002 správa CSS na mesto Nemšová. 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. Poplatky sa vyberajú podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nemšová schváleného Mestským zastupiteľstvom. Výška poplatku sa 

však líši podľa rozlohy jednotlivých izieb a od stupňa postihnutia obyvateľov CSS. Keďže 

CSS nemá vlastnú kuchyňu, teplú stravu 3x denne pracovníčky dovážajú vo varných 

nádobách z neďalekej sklárne VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. 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 

V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešla na mesto Nemšová 

rozhodovacia pôsobnosť o poskytovaní opatrovateľskej služby poskytovanej občanom, 

ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Táto služba je 

poskytovaná za úhradu. V súčasnosti opatrovateľskú službu zabezpečuje 5 opatrovateliek 

a je poskytovaná pre 16 obyvateľov mesta formou každodennej starostlivosti. 

 
� Klub dôchodcov  

Klub dôchodcov svoju činnosť začal v Nemšovej v roku 1990. V roku 1992 bola 

v Nemšovej založená mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Funkcionári 

Klubu a Jednoty dôchodcov sa dohodli na spoločnej práci v prospech starších ľudí a na 
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základe získaných materiálov z Ústredia Jednoty dôchodcov každoročne vypracovávajú 

plány činnosti tak, aby vyhoveli požiadavkám ako aj možnostiam členov. Každé dva roky 

usporadúvajú výstavu prác ľudovej tvorivosti, každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším usporadúvajú spoločenský večierok pre všetkých členov.  

 
� Farská charita  

Vznikla v roku 2003, funguje na princípe dobrovoľníctva. Tvorí ju 10 stálych 

dobrovoľníkov a podľa potreby sa zapájajú aj príležitostní dobrovoľníci. Poskytuje pomoc 

starým, chorým, osamelo žijúcim, osobám v sociálnej a materiálnej núdzi. Snaží sa podľa 

svojich možností pomáhať ľuďom v núdzi aj finančne, organizuje dovolenkové pobyty, 

spoločenské akcie. Práca farskej charity je veľmi dôležitá, pretože charitní dobrovoľníci 

reagujú na aktuálne problémy v meste a pomáhajú ľuďom vo svojom bezprostrednom 

okolí.  

 
� Nadácia Pro Charitas   

Bola založená v roku 1996. Vo svojej činnosti sa zameriava na podporu charitatívnych 

aktivít, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, ochrany a tvorby 

životného prostredia, ochrany zdravia a pomoci občanom zdravotne postihnutým a 

v neposlednom rade podporuje rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy a športu. 

 
� Spolok Kresťanskej lásky Nemšová 

Spolok bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2003. Má 12 členiek, sú to ženy z Charity 

a Charitatívno-sociálneho centra Nemšová. Vo svojej činnosti sa snažia pomáhať 

chudobným v meste formou finančnej, či materiálnej pomoci. 

 
� Charitatívno-sociálne centrum (ďalej  CHSC)  

CHSC Nemšová pôsobí od 3. 1. 2005, sídli v budove Farského úradu Nemšová. Služby 

poskytované CHSC Nemšová:  

- opatrovateľská služba – nákupy, práce spojené s udržiavaním domácnosti, donáška 

obedov, pomoc pri podávaní jedla a nápojov, príprava olovrantov a večerí, pranie 

a žehlenie osobnej bielizne, pomoc pri osobnej hygiene; 

- návštevná služba – je určená našim klientom, ktorí žijú osamelo, sú prechodne 

hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach. Jedná sa hlavne o osamelo žijúcich 

klientov alebo tých, ktorí majú narušené vzťahy s rodinnými príslušníkmi; 

- sociálna služba – sprievod na vybavenie úradných alebo závažných súkromných 

záležitostí, spolupráca s lekármi klientov, sprievod na lekárske vyšetrenie, predpis, 

výber a donáška liekov a zdravotných pomôcok; 

- duchovná služba – spočíva v sprevádzaní klienta na jeho životnej ceste 

s prihliadnutím na jeho duchovné potreby; 
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- sociálno-právne poradenstvo – je určené pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. 

Charitatívna služba v rodinách je poskytovaná osamelo žijúcim osobám a občanom, 

ktorí v mieste bydliska nemajú príbuzných, alebo sú v materiálnej, či duchovnej núdzi. 

Ťažiskom služby je opatrovateľská služba, na ktorú nadväzujú ostatné služby.   
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5. ANALÝZA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY MESTA  

 
Technická infraštruktúra predstavuje veľmi dôležitý faktor pôsobiaci na ekonomický 

rozvoj mesta. Vytvára podmienky pre kvalitné bývanie obyvateľstva, rozvoj 

podnikateľských aktivít v meste a okolí a poskytuje dôležité služby pre obyvateľov. 

 
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. Z celkového počtu 

trafostaníc je 10 murovaných, 5 stĺpových, 12 stožiarových a 2 kioskové. 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%. V blízkej 

budúcnosti uvažujeme nad rozšírením plynofikácie do nových obytných štvrtí 

a novobudovaných priemyselných zón a parkov.  

 
INŽINIERSKE SIETE 

Inžinierske siete vytvárajú základný predpoklad pre rozvoj podnikateľských aktivít 

v meste. Ide o finančne náročné investície, pre ktoré mesto nedisponuje dostatočnými 

finančnými prostriedkami. V meste nie sú inžinierke siete vybudované kompletne 

a v budúcnosti sa počíta s ich dobudovaním. 

 
� 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 s povoleným odberom 135 l/s a z vodného zdroja Stará rieka s povoleným 
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odberom 14 l/s. Trenčianska Závada je zásobovaná z prameňa Macejka s výdatnosťou 

1,2 – 1,9 l/s. Priemerná spotreba vody je v priemere 106,4 l/obyvateľ/deň.  

V meste je pitnou vodou zásobovaných 5 871 obyvateľov, čo predstavuje 94,8 %-ný 

podiel obyvateľov Nemšovej. Dĺžka vodovodnej siete predstavuje celkom 22,58 km s 

počtom prípojok 1 024 ks, čo je  v prepočte na jedného zásobovaného obyvateľa  3,85 m 

vodovodnej siete. 

Výška kapitálových investícií do vodovodnej siete na území mesta od roku 2003 

dosahuje 1 397 tis. Sk.   

 
Tabuľka 23: Vybavenosť jednotlivých častí mesta Nemšová verejným vodovodom 

Mestská časť 
Počet obyvateľov 

zásobovaných vodou 
Počet vodovodných 

prípojok /ks/ 
Dĺžka 

vodovodnej siete /km/ 

Nemšová 3 773 

Ľuborča 1 231 
844* 17,288* 

Kľúčové 601 111 3,166 

Trenčianska Závada 266 69 2,126 

Spolu 5 871 1 024 22,580 
*Pozn.: Spoločný údaj pre mestské časti Nemšová a Ľuborča 

Zdroj: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 
 

� Kanalizačná sieť 

Na území mesta je vybudovaná kanalizačná sieť s dĺžkou 18,305 km, na ktorú je 

napojených 792 kanalizačných prípojok, počet odkanalizovaných obyvateľov je 1 522, čo 

predstavuje len 24,6 % obyvateľov mesta. Na jedného odkanalizovaného občana pripadá 

asi 12 m kanalizačnej siete. 

Napojenie na kanalizačnú sieť však 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.  

 

Tabuľka 24: Vybavenosť jednotlivých častí mesta Nemšová verejnou kanalizáciou 

Mestská časť 

 

Počet obyvateľov 
napojených na kanalizáciu 

Počet kanalizačných prípojok 
Dĺžka 

kanalizačnej siete /km/ 

Nemšová 1 276 

Ľuborča 47 
725* 14,893* 

Kľúčové 199 67 3,412 

Spolu 1 522 792 18,305 
*Pozn.: Spoločný údaj pre mestské časti Nemšová a Ľuborča 

Zdroj: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 
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Graf 19: Napojenie obyvateľov mesta Nemšová na vodovodnú a kanalizačnú sieť  
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Čistiareň odpadových 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. 

Projektovaná kapacita ČOV, ktorá je vo vlastníctve 

Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti a.s.,  je 3 400 

m3/deň, skutočný objem odpadových vôd  

odkanalizovaných v roku 2004 do ČOV bol 476 469 m3/rok, 

resp. 1 305 m3/deň. 

ČOV dosiahla v uvedenom roku podľa biochemickej 

spotreby kyslíka (BSK) čistiaci efekt 92,11% a z hľadiska 

nerozpustných látok (NL) bol čistiaci efekt 90,96%. Priemerné hodnoty ukazovateľov 

znečistenia vody na odtoku z ČOV sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

  
Tabuľka 25: Hodnoty ukazovateľov znečistenia vody na odtoku z ČOV Nemšová 

Ukazovateľ Symbol Jednotka Priemerná hodnota 

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní BSK5 mg.l-1 8,20 

Chemická spotreba kyslíka ChSK mg.l-1 47,30 

Nerozpustné látky NL mg.l-1 9,90 

Amoniakálny dusík N-NH4 mg.l-1 1,38 

Celkový dusík Ncelk. mg.l-1 31,40 

Celkový fosfor Pcelk. mg.l-1 5,30 

Zdroj: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 
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DOPRAVNÉ  SIETE 

Mesto Nemšová je významným dopravným uzlom v cestnej i železničnej doprave. 

Jeho územím prechádza multimediálny železničný koridor č. 5a Terst – Bratislava – Žilina 

– Košice - Čierna nad Tisou – Užhorod - Ľvov. Ďalej 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 (Česká republika – 

Drietoma – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – Užhorod) a E75 (Rakúsko – Bratislava – 

Trenčín – Žilina – Čadca – Český Těšín) má veľký význam z hľadiska priestorovej 

dostupnosti územia. 

Celková dĺžka ciest, ktorých zimnú údržbu zabezpečuje mesto, je 24,064 km 

a celková dĺžka chodníkov 15,310 km (vrátane cestných komunikácií I., II. a III. triedy, 

ktorých údržbu mesto zabezpečuje na zmluvnom základe). 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. Od roku 2003 boli mestom na budovanie a opravy 

miestnych komunikácií, predovšetkým chodníkov, vynaložené finančné prostriedky vo 

výške 4 573 tis. Sk. Mnohé cesty a chodníky sú však v nevyhovujúcom technickom 

stave. 

 
Tabuľka 26: Cestné komunikácie I., II. a III. triedy na území mesta Nemšová 

Označenie CK Dĺžka CK na území mesta [km] Správca CK Vlastník CK 
I/57 1,190 SSC BA - IVSC Žilina/* štát 

II/507 4,250 SC TSK - SÚ Trenčín/** TSK 

III/507026 4,275 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

III/057053 1,465 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

III/507027 0,400 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

Celkom 11,580 - - 
Pozn.: */ Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Žilina 

**/ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Trenčín 
Zdroj: Slovenská správa ciest Bratislava, Odbor 2100 – Cestná databanka 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Trenčín – Cestná databanka 
 

Tabuľka 27: Cestné mosty na území mesta Nemšová 

Označenie CK Dĺžka mosta [m] Správca CK Vlastník CK 

II/507 5 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

II/507 3 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

II/507 4 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

II/507 57 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

III/507026 6 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

III/057053 2 SC TSK - SÚ Trenčín TSK 

Celkom 77 - - 
Zdroj: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Trenčín 
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V roku 1996 bol uvedený do prevádzky úsek diaľnice D1 Chocholná – Nemšová, 

vrátane diaľničného privádzača I/57 a následne v roku 1998 i úsek Nemšová – Ladce, 

čím bola čiastočne odklonená doprava 

z hlavnej dopravnej tepny mesta, z cesty 

II/507. Napriek tomu sa nepodarilo dosiahnuť 

hlavný cieľ, a to vylúčenie tranzitnej 

nákladnej dopravy z centrálnej obytnej zóny, 

ktorá naďalej nadmerne zaťažuje životné 

prostredie obyvateľov emisiami, hlukom 

a vibráciami.  

Problémom mesta sú plochy statickej 

dopravy. V centrálnej časti mesta sa síce nachádza niekoľko parkovísk, ktoré sú však 

v prevažnej miere obsadené motorovými vozidlami občanov okolitej bytovej výstavby. 

Nedostatok parkovacích miest núti vodičov parkovať po okrajoch cestných komunikácií, 

a to i v zóne zákazu státia. Uvedený stav zhoršuje dopravnú situáciu a ohrozuje 

bezpečnosť cestnej premávky. Mesto disponuje 16 parkoviskami s 298 parkovacími 

miestami, ktoré sú však nepostačujúce. 

 
Tabuľka 28: Parkovacie miesta na území mesta Nemšová 

Parkovisko Počet parkovacích miest 
Mierové námestie 24 
Železničná stanica 20 
Mestský úrad 5 
Klub S 16 
Ulica Železničná 15 
Cintorín 30 
Ústredný cintorín 25 
Sídlisko Sklárska 71 
Potraviny Mlyny SNP 8 
Ul. Slovenská armáda 7 
NTS (FK Slovan Nemšová) 15 
NBD Ul. Športovcov 24 
Janka Palu - stred 8 
Kostol 3 
Kúpalisko 20 
Lekáreň 7 
Celkom 298 

Zdroj: Stavebný úrad Nemšová 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Mesto je v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch povinné zabezpečiť, alebo 

umožniť zber a prepravu komunálneho odpadu za účelom jeho odvozu, zabezpečiť zberné 

nádoby a priestor, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky odpadu v rámci 

separovaného zberu. Na druhej strane má občan povinnosť zaobchádzať s odpadom 



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NEMŠOVÁ 
 

 
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013 

56 

v zmysle podmienok odpadového hospodárstva, bližšie špecifikovaných všeobecne 

záväzným nariadením mesta.  

Na základe údajov o množstve odpadu počas posledných troch rokov možno 

konštatovať, že množstvo nielen zmesového, ale aj separovaného odpadu, sa neustále 

zvyšuje. Najväčší nárast bol zaznamenaný v roku 2005, a to vplyvom zvyšovania počtu 

obyvateľov a podnikateľských subjektov a ich spotreby.  

 
Tabuľka 29:  Komunálne a drobné stavebné odpady v rokoch 2004 - 2006 

Množstvo odpadu za rok [t] Druh odpadu 
2004 2005 2006 

Zmesový komunálny odpad 934,90 1261,05 1078,73 

Sklo 16,00 128 161,52 

Papier a lepenka 40,44 180,34 200,82 

Kovy 0,90 7,63 1,68 

Nebezpečný odpad 0,01 1,70 1,46 

Odpady z čistenia ulíc 3,20 5,55 3,00 

Objemný odpad 68,00 - 4,80 

Drobný stavebný odpad - 32,40 152,00 

PET fľaše 10,05 - - 

Plasty  - 48,3 62,00 

Biologicky rozložiteľný odpad - - 1,60 

Celkom 1073,50 1664,97 1667,61 

Nárast/pokles oproti predchádzajúcemu roku [%] 21,86 55,09 0,15 
Zdroj: MsÚ Nemšová 

  
V rokoch 2003 a 2004 došlo k zmene v nakladaní s odpadmi. Výrazne sa zvýšil podiel 

zneškodňovania odpadov skládkovaním v neprospech spaľovania, čo má pozitívny vplyv 

na kvalitu ovzdušia. Naďalej je však v nedostatočnej miere odpad zhodnocovaný, pričom 

materiálové a následne i energetické zhodnocovanie odpadov by malo byť 

uprednostňované pred ich zneškodňovaním.  

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.  

Mesto nevlastní ani neprevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie odpadov. Nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečuje 

prostredníctvom externých dodávateľov na základe zmluvných vzťahov alebo záväzných 

objednávok. 

 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 
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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. 

 
Rozpočet odpadového hospodárstva v rokoch 2000 - 2006 

Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo sústavne medziročne narastajú, pričom 

nie vždy sú v plnej miere kryté príjmami mesta vo forme poplatku za zber a likvidáciu 

komunálneho odpadu.  

V roku 2006 mesto vynaložilo na prevádzkovanie zberného dvora a triedenie zberu 

kapitálové výdavky v celkovej výške 3 530 tis. Sk, z toho 1 001 tis. Sk získalo mesto 

formou dotácie z Recyklačného fondu na realizáciu separovaného zberu. 

 
Tabuľka 30:  Rozpočet odpadového hospodárstva v rokoch 2000 – 2006 

% nárast v porovnaní % nárast/pokles v porovnaní 
Rok Výdavky [Sk] 

s predchádzajúcim rokom 
Príjmy [Sk] 

s predchádzajúcim rokom 

2000 1 127 000 6,62 711 000 -30,09 

2001 1 350 000 19,79 672 000 -5,49 

2002 1 634 000 21,04 2 133 000 217,41 

2003 2 139 000 30,91 2 164 000 1,45 

2004 2 763 000 29,17 2 573 000 18,90 

2005 3 023 000 9,41 3 127 000 21,53 

2006 3 716 000 22,92 3 101 000 -0,84 

Zdroj: MsÚ Nemšová, Finančné oddelenie 
 

Graf 20: Vývoj rozpočtu odpadového hospodárstva mesta 
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6. ANALÝZA INFRAŠTRUKTÚRY V OBLASTI KULTÚRY  

 
Kultúru môžeme definovať najrôznejšími spôsobmi. Zväčša používame toto slovo 

v prenesenom význame. Kultúrny človek je pre nás jedinec, ktorý chodí na koncerty, do 

divadla, číta beletriu a navštevuje rôzne druhy kultúrnych podujatí.  

Strategickým cieľom mesta v oblasti kultúry a športu je realizácia čo najširšieho 

portfólia služieb v týchto oblastiach na jeho území  s čo najefektívnejším využitím 

verejných financií ku prospechu občanov mesta. Mesto by malo hlavne dbať o to, aby sa 

na jeho území rozvíjali všetky druhy kultúry, o ktoré majú jeho občania záujem. Práve 

v oblasti kultúry, viac ako v ktorejkoľvek inej, vystupuje do popredia priama demokracia 

a participácia občana na veciach verejných. Mesto by malo prenechať aktivitu v tejto 

oblasti na svojich občanoch a čo najmenej zasahovať z pozície verejnej autority. 

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. Počas 

letných prázdnin sa v Kultúrnom centre pre mladých obyvateľov mesta organizujú  

Prázdninové diskotéky. 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. 

Nemšovský Dychfest si počas svojej trojročnej existencie získal vysokú popularitu 

u obyvateľov mesta. Ide o vystúpenie dychových kapiel zo Slovenskej i Českej republiky. 

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 12. výročie. Koná sa každoročne 

v polovici augusta, kedy počas dvoch dní jarmoku sú pre obyvateľov pripravené rôzne 

sprievodné kultúrne podujatia, ako napríklad vystúpenia dychových skupín, folklórnych 

súborov, mažoretiek, či koncerty nemšovských rockových skupín.  

Každoročne v októbri sa uskutočňuje v priestoroch Kultúrneho centra Výstava ovocia 

a zeleniny, kde nielen obyvatelia mesta majú možnosť vystavovať úrodu zo svojich 

záhrad. Okrem ovocia a zeleniny tu vystavujú svoje práce aj deti z materských 

a základných škôl a žiaci ZUŠ. Výstava je spojená i s predajom rôznych odrôd jabĺk, či 

ovocných a okrasných stromčekov.  

V júli sa v Kultúrnom centre na Rockovom festivale prezentujú rockové kapely zo 

širokého okolia. Toto kultúrne podujatie si získalo svoju obľubu najmä u  mladých 

obyvateľov, nakoľko rock v Nemšovej má pomerne veľké zastúpenie u mladých ľudí. 

 
Mestská knižnica 
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Kultúrne povedomie obyvateľov mesta Nemšová dvíha i mestská knižnica, ktorá je 

umiestnená v Kultúrnom centre. Okrem mestskej knižnice sú v prevádzke i  knižnice 

v mestských častiach Kľúčové a Trenčianska Závada. Knižnica v meste Nemšová bola 

založená v roku 1925 a nachádzalo sa v nej 138 zväzkov kníh. Od roku 2000 je v knižnici 

zavedená počítačová technika. V súčasnosti je v knižnici jeden počítač s prístupom na 

internet pre verejnosť. V najbližšom období je však potrebné tento počet navýšiť 

a umožniť tak žiakom, študentom, ale aj širokej verejnosti možnosť vzdelávania sa 

i prostredníctvom internetu. Čitatelia by určite privítali aj čitáreň, kde by si mohli v pokoji 

preštudovať literatúru, prípadne prefotiť potrebné materiály. Takúto možnosť by určite 

uvítali študenti pri vypracovávaní seminárnych, záverečných a diplomových prác. 

Získaním lepšieho počítačového vybavenia by mohla mestská knižnica umožniť prístup na 

internet nielen svojim čitateľom, ale aj širokej verejnosti. Sadzby sa internetové 

pripojenie by mohli byť rozdielne pre členov knižnice a nečlenov. Tým by sa mohol aj 

zvýšiť počet čitateľov.  

Mestská knižnica funguje aj ako Informačné centrum, kde návštevníci mesta získajú 

základné informácie o meste a okolí a taktiež majú možnosť zakúpenia rôznych 

informačných brožúr.  

 
Analýza kultúry v meste Nemšová ukazuje, že táto oblasť spoločenského života má 

široké zázemie. To sa prejavuje jednak v kvantite a kvalite umeleckých súborov, telies a 

zoskupení pôsobiacich na území mesta, ale aj v rozsahu a rôznorodosti podujatí 

prebiehajúcich počas roka v meste Nemšová. 

Pri postupnom napĺňaní rozvoja kultúrnej infraštruktúry mesta Nemšová sa úroveň 

mestskej kultúry dostane do nových dimenzií a zákonite tak nadobudne aj vyššiu kvalitu. 

Následne bude možné rozšíriť ponuku i rozsah významných kultúrnych podujatí v meste.  
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7. ANALÝZA CESTOVNÉHO RUCHU  

 
Mesto Nemšová  nemá vhodné 

podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, 

nemá podmienky na to, aby sa stala 

kúpeľným, či turistickým centrom, ale má 

možnosť stať sa atraktívnym  a prilákať 

návštevníkov.     

Pre účely rekreácie a cestovného ruchu 

slúži v Nemšovej kúpalisko s vyhrievanou vodou a kapacitou 500 osôb. Na vodných 

plochách riek Váh a Vlára i blízkeho štrkového jazera kúpanie zakázané nie je, ale 

hygienicky nie je kontrolované a odporúčané.  

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 vedúcich cez Považie, ktoré však nie 

sú vyznačené. 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 
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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.   

 
Cykloturistické trasy 

Značenie a správu cykloturistických trás má na strednom Považí na starosti Slovenský  

cyklistický klub Piešťany, ktorý vyznačil v Nemšovej a v jej okolí šesť  

oficiálnych cyklistických trás: 

� Trenčín – Považská Bystrica ( prechádza cez Nemšovú), 

� Piešťany – Nemšová, 

� Trenčianska Teplá – Bolešov ( Neprechádza cez Nemšovú), 

� Trenčianska Teplá – Nová Dubnica ( neprechádza cez Nemšovú), 

� Príles – Dubnica nad Váhom ( spojovacia trasa, neprechádza cez Nemšovú), 

� Trenčianska Teplá – Homôlka ( Neprechádza cez Nemšovú). 
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III. SWOT ANALÝZA MESTA NEMŠOVÁ 

 
SWOT analýza mesta Nemšová bola použitá ako metóda, ktorá vychádza z analýzy 

doterajšieho vývoja ako aj: 

� súčasného stavu mesta s uvedením jeho silných stránok, 

� súčasného stavu mesta s uvedením jeho slabých stránok, 

� jeho potenciálnych rozvojových zdrojov a možností, 

� jeho potenciálnych ohrození a rizík rozvojových zámerov. 

 
Metóda analyzuje jednotlivé stránky v základných oblastiach stavu a rozvoja mesta, 

so zameraním na rozvojové faktory. 

 
Pre definovanie základných prvkov SWOT analýzy boli využité: 

� poznatky z doterajšieho vývoja a súčasného stavu vybavenia mesta, 

� stanoviská z názorov štatisticky významnej časti obyvateľov vyjadrených 

v prieskume verejnej mienky, 

� rozvojové zámery mesta, strategické ciele, ich priority a opatrenia. 

 
Silné stránky predstavujú potenciálne faktory ďalšieho rozvoja mesta vo všetkých 

základných oblastiach, vytvárajú východiskovú základňu pre stanovenie reálnych 

rozvojových cieľov.  

Slabé stránky predstavujú limitujúce faktory rozvojových zámerov a oblastí, na ktoré 

treba sústrediť pozornosť orgánov samosprávy.  

Príležitosti sú faktormi, ktoré umožňujú pri ich využití naplnenie rozvojových zámerov 

mesta, ich reálnosť a urýchlenie.  

Ohrozenia predstavujú skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť, resp. spomaliť 

realizáciu strategických cieľov rozvoja mesta.  
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POLOHA MESTA A VÄZBA NA VONKAJŠIE OKOLIE 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� výhodná poloha mesta vzhľadom 

k regionálnym a nadregionálnym pólom 

rozvoja, t.j. Trenčín a Žilina, 

� umiestnenie mesta umožňuje rozmanitosť 

dopravného spojenia,  

� blízkosť a napojenosť na diaľnicu D1, 

� mesto sa nachádza v silnej industriálnej 

časti Slovenska, 

� blízkosť veľkých sídiel a vysoká hustota 

obyvateľstva, 

� priaznivé podmienky mesta pre rozvoj 

sociálnej, spoločenskej a kultúrnej funkcie,  

� spracovaný územný plán mesta a 

prebiehajúce pozemkové úpravy.   

� nejasné vlastnícke vzťahy u časti 

pozemkov, 

� nevysporiadanosť pozemkov pod miestnymi 

komunikáciami,  

� potreba aktualizácie územného plánu,  

� ohrozenie životného prostredia 

a prírodných daností vplyvom industriálnej 

výroby, komunikačných sietí a rozvoju 

technickej infraštruktúry. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

OHROZENIA 

� využitie katastrálneho územia mesta pre 

bytovú, občiansku, spoločenskú 

i priemyselnú výstavbu, 

� možnosť kooperácie riešenia otázok 

a problémov regionálneho charakteru 

s okolitými sídlami,  

� možnosť využitia lokalizácie mesta 

a výhodného dopravného spojenia mesta 

k budovaniu  priemyselných zón.    

� nedostatok vlastných i verejných 

finančných zdrojov na financovanie 

projektov v rámci dopravnej infraštruktúry 

a občianskej vybavenosti,  

� narušenie urbanistickej štruktúry 

realizáciou veľkých investícií najmä 

v oblasti technickej infraštruktúry,  

� dostavba a modernizácia komunikačných 

sietí na Považí zvýši konkurenciu medzi 

mestami pri absorpcii nových investícií, 

� negatívny dopad realizovanej výstavby 

a rôznorodej dopravnej infraštruktúry na 

životné prostredie. 

 
 
 
 
 
 
 



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NEMŠOVÁ 
 

 
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013 

64 

 

ENVIRONMENTÁLNE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MESTA 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� blízkosť prírodných prvkov,  

� bohatý prírodný potenciál mesta, lokality 

vhodné na rekreáciu, existencia prirodzenej 

lesnej vegetácie,  

� relatívna zachovalosť životného prostredia,  

� dostatok priestorov pre budovanie 

oddychových zón v meste,dostatok pitnej a 

úžitkovej vody,  

� kompletná plynofikácia domácností mesta,  

� využívanie zemného plynu pri zabezpečení 

tepelnej energie,  

� kvalitná legislatíva pre nakladanie 

s komunálnym a separovaným odpadom, 

� funkčný systém zberu a odvozu 

komunálneho odpadu. 

� narastanie individuálnej automobilovej 

a motocyklovej dopravy,  

� nutnosť dobudovania splaškovej kanalizácie 

a zastaranosť existujúcej ČOV,  

� neexistencia  miestneho kompostovacieho 

zariadenia k zhodnocovaniu biologicky 

rozložiteľného odpadu,  

� nedostatočný systém zhodnocovania 

vyseparovaných zložiek odpadu,  

� všeobecný nezáujem znečisťovateľov na 

zlepšovaní ŽP a odstraňovaní príčin, 

� nedostatočná informovanosť občanov 

o stave ŽP,  

� existencia divokých skládok. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

OHROZENIA 

� klesajúca tendencia znečistenia 

jednotlivých zložiek životného prostredia 

formou zvyšovania úrovne 

environmentálneho povedomia, 

� zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo 

sfére životného prostredia, 

� aplikácia aktivít smerujúcich k minimalizácii 

tvorby odpadov a ich efektívnejšiemu 

zhodnocovaniu, 

� možnosti materiálového, resp. 

energetického využitia odpadov v réžii 

mesta, 

� odstránenie zdrojov znečistenia 

povrchových a podzemných vôd 

prostredníctvom dobudovania splaškovej 

kanalizácie,  

� úprava verejných plôch a priestranstiev, 

� ohrozovanie mesta prašnosťou, 

a znečisťovaním ovzdušia vplyvom 

zveľaďovania technickej a občianskej 

infraštruktúry, 

� ohrozovanie čistoty spodných vôd septikmi,  

� slabý záujem občanov o separáciu a 

zhodnocovanie zložiek komunálneho 

odpadu,  

� nízka disciplína občanov pri nakladaní 

a separácii odpadu,  

� nárast množstva vznikajúceho 

komunálneho odpadu a vytváranie 

nepovolených, tzv. divokých skládok. 

�  
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� možnosti získania finančných prostriedkov 

z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. 
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ĽUDSKÉ ZDROJE 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� takmer jednotná národnostná a náboženská 

štruktúra obyvateľov,  

� predpoklady priaznivého demografického 

a migračného vývoja počtu obyvateľstva,  

� existencia školských zariadení priamo 

v meste,  

� pomerne vysoká zamestnanosť v meste a 

v kraji,  

� dostatok kvalifikovanej pracovnej sily,  

� vytváranie dostatku pracovných príležitostí 

v meste,  

� dostupnosť základného vzdelávania v meste,  

� dostupnosť zdravotnej starostlivosti,  

� vysoká miera ekonomicky aktívnych osôb,  

� rozmanitosť dopravného spojenia 

s premávkou v postačujúcich časových 

intervaloch. 

� zhoršovanie vekovej štruktúry 

obyvateľstva (rast počtu obyvateľov 

v poproduktívnom veku a pokles 

obyvateľov v predproduktívnom veku),  

� nepriaznivá vzdelanostná štruktúra 

v meste spôsobená migráciou vzdelaného 

obyvateľstva do väčších miest,  

� nedostatočná osveta o problematike 

rovnosti príležitostí a ochrane pred 

diskrimináciou v pracovno-právnych 

vzťahoch. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

OHROZENIA 

� podpora bytovej výstavby, rast bytového 

fondu najmä pre mladé rodiny,  

� spolupodieľanie sa na vytváraní nových 

pracovných príležitostí,  

� vznik pracovných príležitostí a ekonomický 

rozvoj celej oblasti,  

� vytváranie podmienok vzdelávania 

obyvateľstva smerom k požiadavkám trhu 

práce a foriem celoživotného vzdelávania,  

� vybudovanie tzv. zelených zón - rekreácie 

a oddychu, detských a športových ihrísk.   

� nepriaznivý ekonomický a sociálny vývoj 

v spoločnosti, existenčné podmienky pre 

zabezpečenie rodiny, 

� nárast občanov vysokej vekovej 

kategórie, 

� prehlbovanie štrukturálnych rozdielov 

medzi dopytom a ponukou trhu práce, 

� vytláčanie znevýhodnených skupín 

obyvateľstva z trhu práce, 

� nedostatočná motivácia zamestnávateľov 

na vzdelávaní zamestnancov. 
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� kompletná plynofikácia mesta,  

� vyhovujúce zásobovanie obyvateľov mesta 

pitnou vodou a čiastočné odkanalizovanie 

mesta,  

� dostatočný počet trafostaníc vytvára 

potrebný kapacitný potenciál v prípade 

spotreby elektrickej energie,  

� dobré napojenie na regionálne 

a nadregionálne cestné a železničné siete, 

� uspokojivá  kvantitatívna a kvalitatívna 

telekomunikačná infraštruktúra,  

� rozmanitá obchodná sieť v oblasti predaja 

tovaru a poskytovaných služieb,  

� existencia verejného rozhlasu a mestského 

verejného osvetlenia.  

� zlý technický stav miestnych komunikácií, 

narušený povrch komunikácií v meste, 

ulíc a verejných priestranstiev,  

� rekonštrukcia pôvodných a dobudovanie 

nových chodníkov, 

� obnova autobusových zastávok,   

� výmena oplotenie verejných 

priestranstiev, športového areálu, 

školských zariadení v meste atď.,   

� neustála potreba investícií na údržbu a 

modernizáciu technickej infraštruktúry, 

� nevyhovujúci technický stav 

nehnuteľného majetku mesta. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

OHROZENIA 

� rekonštrukcia miestneho vodovodu 

a eliminácia jeho stratovosti,  

� vybudovanie nájomných a sociálnych bytov,  

� vytvorenie podmienok a priestoru pre 

individuálnu výstavbu,  

� dobudovanie IS a príjazdových miestnych 

komunikácií k novovybudovaným byt. 

jednotkám,  

� nákup technológie a prostriedkov 

k separovaniu zmesového komunálneho 

odpadu,  

� vybudovanie kompostovacieho zariadenia 

k zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného 

odpadu mesta,  

� odstránenie tzv. divokých skládok v meste,  

� rekonštrukcia miestnych komunikácií,  

� dobudovanie chodníkov popri miestnych 

� nezvratne zhoršujúci sa technický stav 

mestského majetku, 

� nedostatok finančných zdrojov a prípadná 

neúspešnosť projektov pre riešenie 

rozvoja technickej vybavenosti, 

� pri rozvoji industriálnej a bytovej 

výstavby vznikne nutnosť rozširovania 

inžinierskych sietí, 

� neustály rozvoj individuálnej 

automobilovej dopravy vytvorí tlak na 

údržbu miestnych komunikácií. 
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komunikáciách,  

� úprava verejných priestranstiev a obnova ich 

oplotenia,  

� rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho 

rozšírenie na neosvetlené časti mesta,  

� rekonštrukcia verejného rozhlasu,  

� rekonštrukcia a modernizácia mestských 

budov. 
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SOCIÁLNA (OBČIANSKA) INFRAŠTRUKTÚRA 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� uspokojivá úroveň bytovej vybavenosti 

mesta, 

� priaznivá perspektíva ďalšej bytovej 

výstavby,  

� vyhovujúci priemerný vek bytového fondu, 

� postačujúca vybavenosť  mesta školskými 

a predškolskými zariadeniami,  

� dostupná základná zdravotnícka starostlivosť 

v meste,  

� existencia kultúrneho zariadenia, kúpaliska 

a športového areálu, 

� tradícia v organizovaní spoločenských 

a kultúrnych podujatí,  

� spoluúčasť miestnych organizácií a združení 

na kultúrnom dianí v meste. 

� vysoká prevádzková nákladovosť a zlý 

technický stav objektov občianskej 

vybavenosti,  

� deficit v materiálno-technickom vybavení 

školských zariadení, čo znamená 

sústavné obmedzovanie sa pri 

rekonštrukčných prácach na školských 

zariadeniach,   

� nedostatočné sociálne služby v oblasti 

starostlivosti o starších občanov,  

� zhoršený technický stav objektov vo 

vlastníctve mesta. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

OHROZENIA 

� vybudovanie, prípadne rekonštrukcia 

komunitných (kultúrno-spoločenských, 

športových) centier mesta, 

� vyčlenenie pozemkov pre bytovú, 

podnikateľskú a občiansku výstavbu,  

� skvalitňovanie školského vzdelávania 

smerom k požiadavkám trhu práce,  

� realizácia investičných zámerov súvisiacich 

s rekonštrukciou pôvodných, prípadne 

vybudovaním nových športových areálov a 

detských ihrísk,  

� podpora sociálnych programov pre 

marginálne skupiny obyvateľstva,  

� rekonštrukcia mestských objektov.  

� zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých 

skupín obyvateľstva,  

� nedostatok finančných prostriedkov na 

údržbu existujúcich školských zariadení 

a športových objektov,   

� vysoký stupeň opotrebenia jednotlivých 

mestských objektov, potreba ich údržby 

a opráv, ako aj zlepšenie ich vnútorného 

vybavenia,  

� nedostatok finančných zdrojov a prípadná 

neúspešnosť projektov pre riešenie 

rozvoja občianskej infraštruktúry,  

� nedostatočná podpora zo strany VÚC a 

štátu vo sfére občianskej vybavenosti. 
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ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA, KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� existencia kultúrnych, spoločenských 

a športových objektov v meste,  

� spoluúčasť miestnych združení na kultúrnom 

a spoločenskom dianí v meste,  

� dlhoročná tradícia  v organizovaní kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatí,  

� organizovanie kultúrnych podujatí žiakmi 

školských zariadení,  

� generačné stretnutia – uvítanie detí do života 

a pod. 

� upadanie záujmu o tradičné miestne 

podujatia (športové, kultúrne, 

spoločenské) najmä zo strany mladších 

obyvateľov mesta,  

� objekty pre kultúrne a spoločenské 

aktivity si vyžadujú technickú obnovu, 

prípadne kompletnú rekonštrukciu,  

� nedostatočné zapojenie podnikateľských 

subjektov na kultúrno-spoločenských 

akciách, 

� nedostatočné využitie ponúknutých 

možností kultúrneho vyžitia  zo strany 

obyvateľstva. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

OHROZENIA 

� zapojenie všetkých vekových zložiek 

obyvateľstva na záujmových aktivitách,  

� poskytovanie priestorov pre stretávanie 

a organizovanie záujmových skupín, 

� aktivizácia partnerstva samosprávy, 

podnikateľov a záujmových združení, 

� prostredníctvom záujmových združení 

zlepšenie komunikácie medzi orgánmi 

samosprávy a občanom, 

� vyvíjanie aktivít smerujúcich k zapojeniu 

mladších občanov do kultúrneho diania 

v meste. 

� nedostatok finančných prostriedkov 

k obnove spoločenských a športových 

centier,  

� nezáujem občanov o spoločenské, 

kultúrne a športové akcie,  

� klesajúci záujem mladších obyvateľov o 

zachovanie a rozvíjanie tradícií v meste. 
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EKONOMICKÉ PODMIENKY A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

� pomerne vysoká zamestnanosť v meste 

Nemšová,  

� priaznivý podiel ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva,  

� veľké zastúpenie podnikateľov v skupine 

malých podnikateľov, t.j. SZČO,   

� dobrá geografická poloha z hľadiska pólov 

regionálneho rozvoja,  

� dobré teritoriálne pokrytie energetickou 

sieťou, 

� existencia veľkých a stabilných 

zamestnávateľov v meste, 

� dostatočná úroveň zabezpečenia služieb 

a maloobchodu priamo v meste,  

� existencia objektov v správe mesta, možnosti 

jeho efektívnejšieho využitia, vrátane 

podnikania s ním formou prenájmu prípadne 

predaja.  

� Nedostatočné  využitie verejných zdrojov 

(EÚ, SR) a úverových prostriedkov pri 

financovaní zámerov mesta,  

� vysoký stupeň opotrebenia mestského 

majetku, 

� obmedzený prístup malého a stredného 

podnikania k informačným technológiám 

a poradenským službám, 

� vysoká finančná zaťaženosť 

a administratívne bariéry obmedzujúce 

rozvoj podnikania, 

� náročnosť v oblasti vysporiadania 

vlastníckych vzťahov k pozemkom 

v katastri mesta,  

� nízka úroveň služieb cestovného ruchu. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 

OHROZENIA 

� potreba využitia verejných zdrojov (EÚ, SR) 

a úverových prostriedkov pri financovaní 

zámerov mesta,  

� potenciál pre budovanie priemyselných zón, 

� predpoklad dodatočne vyvolaných efektov 

z činnosti existujúcich podnikateľských 

prevádzok,  

� racionalizácia nákladov pri prevádzkovaní 

objektov v správe mesta, 

� podpora vzniku malých podnikateľských 

subjektov v oblasti služieb a výroby, 

� podpora rozvoja sektorov s vyššou pridanou 

hodnotou. 

� nedostatok finančných prostriedkov 

určených na rozvoj a renováciu mesta,  

� neúspešnosť predkladaných žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok z fondov 

EÚ a štátneho rozpočtu,  

� odchod alebo útlm výroby veľkých 

podnikov v meste a  blízkom okolí,  

� negatívny dopad na životné prostredie 

mesta vplyvom realizácie zámerov 

v oblasti technickej a občianskej 

infraštruktúry. 
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Swot analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození poskytla prehľad 

potenciálnych obmedzení i možností pri ďalšom rozvoji mesta. Jej zhodnotenie umožnilo 

stanoviť nevyhnutné priority strategických cieľov v jednotlivých oblastiach a prijať 

opatrenia na zabezpečenie ich dosiahnutia. Analýza príležitostí a ohrození umožnila 

odhaliť doteraz nevyužité šance a súčasne definovať riziká, s ktorými sa samospráva 

môže v ďalšom období stretnúť.  
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IV. STROM PROBLÉMOV MESTA NEMŠOVÁ 

 
Východiskom pre postupné naplnenie cieľov rozvojovej vízie mesta je analýza stavu 

a problémov mesta. Existuje niekoľko pohľadov na tieto problémy: 

� kam sme sa v rozvoji mesta dostali, kde sa nachádzame, 

� kde začať, ako vykročiť, čo chceme dosiahnuť, čo potrebujeme, k čomu vyzývame, 

� kam smerujeme, akými krokmi, akým tempom. 

 
Výsledky analýzy rozvojových potrieb a SWOT analýzy mesta sú premietnuté do 

Stromu problémov mesta Nemšová, ako ich vidia obyvatelia mesta na základe 

dotazníkového prieskumu mienky, ktorý sa uskutočnil vo februári roku 2007. Strom 

problémov obsahuje základné rozvojové problémy, ich príčiny a dôsledky dlhodobého 

vývoja a súčasného stavu mesta v týchto hlavných oblastiach: 

� demografický vývoj a ľudské zdroje, 

� poskytovanie sociálnych služieb, 

� technická infraštruktúra a doprava, 

� ekonomická štruktúra, 

� kultúrne a spoločenské dianie v meste a cestovný ruch, 

� ekologická situácia v meste, 

� separácia odpadov, ich zhodnotenie, spracovanie a využitie ako druhotných 

surovín. 
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STROM PROBLÉMOV MESTA NEMŠOVÁ v roku 2007 
(podľa názorov občanov mesta získaných v prieskume vo februári 2007) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Málo rozvinutý 
separovaný zber 

odpadov, zhoršená 
ekologická situácia 
v meste a okolí 

Nepriaznivá veková 
štruktúra obyv., 
nízka občianska 
aktivita a úroveň 

soc. služieb 

Nedobudovaná 
technická 

infraštruktúra, 
slabé aktivity 

cestovného ruchu 

Klesajúci 
ekonomický rast 
a stagnujúca 
životná úroveň 

Nedostatočná 
úroveň separ. zberu 
odpadov 

Zhoršovanie ŽP, 
znečistenie ovzdušia 

Nedostatočné 
environmentálne 
povedomie 

Stagnujúci 
demografický rozvoj 
mesta 

Zmena životného 
štýlu v meste, 
klesanie záujmu 

Nízka úroveň soc. 
a zdravotných 
služieb 

Zlý stav komunikácií 
v meste 

Slabá hustota 
hromadnej dopravy 

Slabá úroveň služieb 
cestovného ruchu 

 

Nízka 
nezamestnanosť pri 
nízkej úrovni mzdy 

Dlhodobý 
nedostatok 
rozvojových zdrojov 

Nízka diverzifikácia 
výroby a priemyslu 

Nedostatočné 
riešenia zberu 

odpadov, absencia 
ekolog. partnerstva 

v meste 

Stagnujúci 
demografický 
vývoj, starnutie 

obyv., nepružnosť 
reakcií mesta 

Nedobudovaná 
technická 

infraštruktúra, 
slabé aktivity v  
cestovnom ruchu 

Neudržanie 
rozvojového 

trendu  

Nedostatok financií 
na modernizáciu 
zberu odpadov 

Divoké skládky 
odpadu, hluk, 
prašnosť a exhaláty 

Nedostatočná 
environmentálna 
výchova na školách 

Nízky demografický 
a migračný prírastok 

Nedostatočná 
motivácia  občanov 

Nedostatok 
finančných zdrojov a 
priestorov 

Narušené 
komunikácie a zlý 
technický stav 

Poloha, 
nerentabilnosť 
poskytovania služieb 

Malé skúsenosti 
s poskytovaním 
služieb cest. ruchu 

Orientácia na 
zamestnania s 
nízkou mzdou 

Nedostatok 
vlastných finančných 
zdrojov 

Nezáujem investorov 
o investície s vyššou 
pridanou hodnotou 

Separácia odpadov 
ich zhodnotenie, 
spracovanie a 

využitie 
druhotných surovín 

Demografický 
potenciál mesta 
a štruktúra obyv., 

poskytovanie 
sociálnych služieb 

Technická  
vybavenosť mesta,  

doprava,  
cestovný ruch 

Socio-ekonomické 
prostredie v meste  

Stagnujúci systém 
separácie odpadov 

Neriešená hlučnosť, 
prašnosť a exhaláty 
v meste 

Nedoriešené skládky 
a separovanie 
odpadu 

Starnutie 
obyvateľstva mesta 

Nezáujem mladých 
občanov o veci 
verejné 

Nedostatok zdrojov 
pre zvýšenie úrovne 
soc. služieb 

Povrch komunikácií 
v meste, vzhľad ulíc 
a chodníkov 

Nespokojnosť 
s úrovňou poskyt. 
hromadnej dopravy 

Slabá atraktivita 
mesta pre turistov 

 

Stagnujúca životná 
úroveň obyvateľov 
mesta 

Nedostatok 
rozvojových zdrojov 

Štrukturálne 
problémy na trhu 
práce 
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V. ROZVOJOVÁ VÍZIA MESTA NEMŠOVÁ 

 

 
Rozvojová vízia mesta z dlhodobého hľadiska predstavuje zvyšovanie kvality života 

obyvateľov a v yytváranie podmienok, ktoré by zabránili migrácii a zároveň by z mesta 

vytvorili atraktívnu alternatívu pre život mladých rodín. Je to vízia predovšetkým pre 

ekonomicky aktívnu a mladú generáciu, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život 

občanov v poproduktívnom veku.  

Predstava alebo rozvojová vízia mesta je prvým krokom pre stanovenie žiadaných 

rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých, strednodobých 

i krátkodobých cieľov, priorít a opatrení, ktoré sa v programovom dokumente mesta ďalej 

rozpracovávajú do konkrétnej vecnej podoby.  

Vízia mesta vychádza z predstáv obyvateľov vyslovených v ankete, na verejných 

zhromaždeniach občanov i pri iných príležitostiach a aj zo zámerov mestskej samosprávy 

a jej volených predstaviteľov.  Mapuje nasledujúce hlavné oblasti: 

 

• Zvýšená kvalita života s využitím prírodného potenciálu mesta so 

zabezpečením jeho ekologickej stability a urbanistiky. 

• Vytvorenie podmienok pre bytovú výstavbu, dobudovanie technickej 

a sociálnej infraštruktúry.   

• Vytvorenie priaznivých podmienok pre záujmové, kultúrne, športové a iné 

vyžitie, možnosti aktívneho oddychu a rekreácie, s dôrazom na využitie 

potenciálu mesta a okolia pre rozvoj cestovného ruchu. 

• Premena mesta na moderné mesto s kvalitnými službami a dobrým 

podnikateľským zázemím.  

• Vybudovanie občianskej spoločnosti na princípoch spolužitia aktivity 

a solidarity. 
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Racionálne využívanie prírodného potenciálu, 
zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo 

VI. STRATEGICKÉ CIELE, PRIORITY A OPATRENIA 

 
Strategické ciele mesta  

Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja mesta Nemšová vedie cez stanovenie a plnenie 

strategických cieľov rozvoja mesta, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené 

predovšetkým na základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave mesta. 

Pre naplnenie dlhodobej vízie boli v Pláne hospodárského a sociálneho rozvoja mesta 

Nemšová stanovené nasledovné strategické ciele: 

 
Schéma strategických cieľov:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných 

finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej 

únie. Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné 

vypracovanie a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí 

o pridelenie finančných prostriedkov na príslušné inštitúcie. 

 
Priority a opatrenia  

Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja mesta sa realizuje 

stanovením ich priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa 

premietajú do projektov a projektových zámerov.  

Plnenie strategických cieľov rozvoja mesta, stanovených priorít a prijatých opatrením 

bude rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať postup výstavby miestnych a regionálnych 

investícií v katastrálnom a záujmovom území mesta Nemšová.  

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová je živým organizmom 

a jeho aktualizáciu, pri dodržaní hlavných strategických cieľov rozvoja, bude 

uskutočňovať samospráva pri každoročnom stanovení prioritných úloh samosprávy 

Strategický cieľ č.1 

 

Strategický cieľ č.2 

Strategický cieľ č.3 

Strategický cieľ č.4 

Strategický cieľ č.5 

Rozvoj ľudských zdrojov 

Dobudovanie  a rozvoj technickej infraštruktúry 

Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry 

Ekonomický rast a  
trvalo-udržateľný rozvoj územia 
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a spracovaní mestského rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých projektov 

a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov.  
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CIEĽ 1: ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

    
Priorita 1: Podporovať rozvoj základného vzdelávania v meste 

Opatrenie 1.1: Inovovať učebné osnovy a zaviesť nové študijné a učebné odbory 

s potrebami praxe  

Opatrenie 1.2: Skvalitniť spoluprácu s materskou školou v záujme zníženia problémov 

adaptácie detí  v 1. ročníku ZŠ  

Opatrenie 1.3: Rekonštrukciu školských zariadení v meste : Rekonštrukcia a nadstavba 

Základnej školy Janka Palu, prestavba, modernizácia a zateplenie Spojenej katolíckej 

školy, Rekonštrukcia a nadstavba  MŠ ul Odbojárov, prestavba a modernizácia MŠ ul. A. 

Kopáčiho, MŠ ul. Ľuborčianska a MŠ ul. Trenčianska, prestavba školskej jedálne) 

Opatrenie 1.4: Vybudovanie domova mládeže pre strednú školu  

Opatrenie 1.5: Efektívne využiť priestorovú kapacitu škôl, t.j. zrekonštruovať priestory 

tak, aby vyhovovali požiadavkám na vyučovanie 

Opatrenie 1.6: Zriadiť triedy pre nadané deti, vytvoriť podmienky pre vzdelávanie 

postihnutých detí zriadením špeciálnych tried a podporiť existujúce špeciálne triedy 

Opatrenie 1.7: Zabezpečiť inováciu potrebných učebných pomôcok  

Opatrenie 1.8: Inovovať obsah a metódy výchovno-vzdelávacieho procesu na Základnej 

škole a Umeleckej škole  

Opatrenie 1.9: Podporovať možnosti štúdia študentov v zahraničí, uskutočňovať výmeny 

študentov, zahraničné stáže  

Opatrenie 1.10: Podporovať modernizáciu existujúcich školských objektov a 

ich priestorov  

Priorita 2: Rozvoj a podpora doplnkového vzdelávania, rekvalifikácie  

Opatrenie 2.1: Podporovať realizácie ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácií za účelom 

vytvorenia predpokladov pre zvyšovanie kvalifikácie potenciálnej pracovnej sily 

a ďalšieho znižovania nezamestnanosti  

Opatrenie 2.2: Podpora rozvoja informačných technológií a počítačovej gramotnosti 

obyvateľov, zvyšovanie úrovne služieb občanom prostredníctvom balíka elektronických 

služieb  

Opatrenie 2.3: Zlepšiť študijné podmienky pre žiakov a študentov na školách  a to 

dostupnejším spôsobom prístupu k počítačom, internetu a rôznej odbornej literatúre 

a kvalitnejšou výučbou cudzích jazykov  

Opatrenie 2.4: Rozvíjať systém celoživotného vzdelávania ako i zabezpečovať 

vzdelávanie obyvateľstva tzv. tretieho veku 

Priorita 3: Podporovať rozvoj bytovej vybavenosti  

Opatrenie 3.1: Podporovať výstavbu nájomných a sociálnych bytov s cieľom udržať 

mladých obyvateľov v meste 
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Opatrenie 3.2: Vymedziť priestor pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalitách  Kľúčové - 

Pod Horou, Za Soľnou, Vlárska, Ohrádky  

Opatrenie 3.3: Odkúpenie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu  

Opatrenie 3.4: Výstavba nových vetiev a prípojok inžinierskych sietí v zmysle potrieb 

novej bytovej, prípadne priemyselnej výstavby 

Opatrenie 3.5: Vybudovanie príjazdových komunikácií k novým bytovým jednotkám  

Opatrenie 3.6: Humanizácia miestneho sídliska prostredníctvom dobudovania chodníkov, 

parkovacích plôch a obnovy zelených plôch 

Opatrenie 3.7: Nadstavba budovy MŠ za účelom vybudovania nových bytových jednotiek 

Opatrenie 3.8: Rekonštrukcia MŠ v Kľúčovom so zámerom vybudovať nové bytového 

jednotky 

Priorita 4: Zlepšovanie podmienok pre ekonomickú aktivitu obyvateľov, rozvoj 

podnikania 

Opatrenie 4.1: Vybudovanie priemyselného parku Považie, na čom sa bude spolupodieľať 

taktiež Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica a Trenčianska Teplá   

Opatrenie 4.2: Podporovať nové podnikateľské aktivity, zabezpečiť a umožniť výhodnejšie 

možnosti poskytovania úverov pre podnikateľov s cieľom vytvorenia nových pracovných 

príležitostí  

Opatrenie 4.3: Ochrana verejného i súkromného majetku mesta, nepretržitý monitoring 

bezpečnosti exponovaných častí 

Opatrenie 4.4: Využiť existujúce nevyužívané objekty pre prílev investícií do mesta  

Opatrenie 4.5: podporovať rozvoj poradenských a informačných služieb pre 

podnikateľskú sféru  

Opatrenie 4.6: Podporovať spoluprácu so zahraničnými subjektmi  

Priorita 5: Skvalitnenie životnej úrovne mladej generácie a občanov 

v dôchodkom veku  

Opatrenia 5.1: Pre generáciu starších obyvateľov mesta Nemšová zachovávať ľudové 

tradície a zvyky a tieto rozvíjať u mladých ľudí  

Opatrenie 5.2: Vytvárať podmienky pre zapojenie obyvateľov (najmä mladých ľudí 

a rodín s deťmi) do plánovania a rozhodovania o zmenách v obytných častiach mesta 

a tiež rozhodovania o ich lepšej kvalite života  

Opatrenie 5.3: Zvyšovať spoluúčasť občanov na správe a riadení vecí verejných  

Opatrenie 5.4: Podporovať propagáciu podnikateľských  aktivít zo strany mesta v ich 

ďalšom rozvíjaní  

Priorita 6: Modernizácia kultúrnych a športových zariadení 

Opatrenie 6.1: Rekonštrukcia mestskej športovej haly, prestavba a modernizácia letného 

kúpaliska, revitalizácia a rekonštrukcia detských ihrísk   
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Opatrenie 6.2: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov v mestskej časti 

Nemšová, Ľuborča a Trenčianska Závada pre realizáciu rôznych druhov kultúrnych akcií, 

napr. divadlo, folklórne predstavenia, kinosála a pod.  

Opatrenie 6.3. Dostavba a rekonštrukcia soc. zariadení a kabín  dostavba viacúčelového 

ihriska TJ Družstevník Vlára Ľuborča 

Opatrenie 6.4: Vybudovanie oddychovo-rekreačného areálu „Jazero pod Stráňou“ 

Opatrenie 6.5: Výstavba celoročného športového areálu a modernizácia školy v prírode 

Trenčianska Závada 

Opatrenie 6.6: Rekonštrukcia a dostavba detských ihrísk a športovísk v meste 

Priorita 7: Podpora uskutočňovania rôznych kultúrnych a športových podujatí 

v záujme uspokojenia potrieb občanov 

Opatrenie 7.1: Podporovať školy v uskutočňovaní rôznych športových súťaží, do ktorých 

by sa zapojilo čo najviac detí a mládeže a vytvoriť tradíciu športových turnajov 

Opatrenie 7.2: Zachovať kultúrne tradície v meste, podporovať ich rozvoj, ako aj 

podporovať rozvoj, či vznik ďalších kultúrnych podujatí, ktoré by si v zrekonštruovaných 

objektoch našli svojich divákov  

Opatrenie 7.3: Modernizácia mestskej knižnice v Nemšovej za účelom skvalitnenia 

služieb  

Priorita 8: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí 

Opatrenie 8.1: Zintenzívnenie propagácie a aktívnej reklamy organizovaných kultúrnych 

a spoločenských podujatí v meste pre jednotlivé kategórie občanov mesta 

Opatrenie 8.2: Zvýšenie atraktívnosti kultúrno-spoločenských podujatí za účelom 

zapojenia všetkých vekových zložiek obyvateľstva do ich prípravy, alebo aktívnej účasti 

Opatrenie 8.3: Zapojenie podnikateľských subjektov do kultúrno-spoločenských podujatí 

formou sponzorstva 
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CIEĽ 2: RACIONÁLNE VUŽÍVANIE PRÍRODNÉHO POTENCIÁLU, ZACHOVANIE 
A ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 
 

 
Priorita 1: Formovanie obrazu krajiny, priestorové a funkčné usporiadanie 

územia mesta 

Opatrenia 1.1:  Ukončiť pozemkové úpravy do konca roka 2007 a bezplatne 

sprostredkovávať informácie občanom a pozemkovým spoločenstvám počas vykonávania 

pozemkových úprav o zmenách čísla parciel s cieľom rýchlejšieho a prehľadnejšieho toku 

informácií 

Opatrenie 1.2: Tvorba novej územno-plánovacej dokumentácie s dôrazom na 

urbanistický plán rozvoja mesta 

Opatrenie 1.3: Podporiť malé a stredné podnikania v oblasti poľnohospodárstva a 

rybného hospodárstva typu rodinných fariem a samozamestnávania s previazanosťou  

na ostatné hospodárske odvetvia prostredníctvom daňových úľav na miestnych daniach, 

daňovými prázdninami na limitované časové obdobie za účelom zvýšenia počtu 

podnikateľských subjektov v týchto odvetviach  

Opatrenie 1.4: V oblasti poľnohospodárskej činnosti propagovať, vzdelávať a informovať  

o možnostiach využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ a priamych podpôr 

a platieb v rámci malého a stredného podnikania, drobných roľníkov a záujmových 

združení formou elektronických informácií na elektronickej stránke mesta 

Priorita 2: Vytvorenie rekreačných zón, rozvoj turizmu a cestovného ruchu 

Opatrenie 2.1: Zriadiť etnografické a topografické múzeum v meste, s expozíciou 

vodného mlyna, rekonštruovať alebo zakúpiť budovu za účelom zriadenia galérie 

Opatrenie 2.2: Výstavba repliky areálu slovanského hradiska v Ľuborči 

Opatrenie 2.3: Podporiť rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti agroturistiky  

a tradičných remesiel, rozvoj doplnkových úžitkových výrob, výrobu tradičných 

úžitkových predmetov a tradičných materiálov, výrobu a predaj miestnych špecialít 

Opatrenie 2.4: Rozvinúť mestský informačný systém a propagáciu mesta inováciou 

internetovej prezentácie a inštaláciou veľkoplošnej mapy mesta a jeho okolia 

Opatrenie 2.5: Značenie turistických a náučných chodníkov, cykloturistiky  s  

prihliadnutím na výhodnú geografickú polohu 

Opatrenie 2.6: Vytvorenie a skvalitnenie ponuky produktov služieb v cestovnom ruchu, 

budovanie ubytovacích a stravovacích zariadení 

Opatrenie 2.7: Vybudovanie rekreačnej zóny v katastri Trenčianska Závada  

Opatrenie 2.8: Dobudovať, zmodernizovať a sprístupniť zariadenia pre vidiecky turizmus, 

cestovný ruch a agroturistiku  a tým zabezpečiť  rozvoj rekreačných a relaxačných aktivít 

Priorita 3: Odstránenie a zamedzenie vzniku ekologických záťaží a rast 

ekologického povedomia 
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Opatrenie 3.1: Monitoring stavu ovzdušia, kvality nadzemných a podzemných vôd, 

prítomnosti ťažkých kovov v pôde na základe dostupných informácií kontrolných orgánov 

v oblasti ochrany životného prostredia 

Opatrenie 3.2: Identifikácia potenciálnych a existujúcich zdrojov znečistenia a prijatie 

opatrení na odvrátenie resp. sanáciu ekologických záťaží 

Opatrenie 3.3: Vytvorenie ekologického partnerstva s potenciálnymi znečisťovateľmi 

životného prostredia s ich spoluúčasťou na financovaní environmentálneho dlhu  

Opatrenie 3.4: Environmentálna výchova v predškolských a školských zariadeniach 

Priorita 4: Budovanie zelených a oddychových zón 

Opatrenie 4.1: Rekonštrukcia a dobudovanie centrálnej mestskej zóny, zapracovanie 

výstavby a udržania zón oddychu a zelene v rámci urbanistických štúdií a územno-

plánovacích dokumentov 

Opatrenia 4.2: Úprava verejných priestranstiev a rekonštrukcia verejných osvetlení 

Opatrenie 4.3: Vybavenie a udržiavanie prostriedkov v oddychových zónach t.j. lavičiek, 

detských ihrísk a pieskovísk  

Priorita 5: Využívanie obnoviteľných zdrojov energií  

Opatrenie 5.1: Zvýšiť podiel využitia nízko-emisných a obnoviteľných zdrojov pre výrobu 

energie a tepla nie len v rámci samosprávy ale aj vo sfére podnikov a sektore domácností 

s cieľom zvýšenia kvality životného prostredia 

Priorita 6: Zachovanie historického potenciálu mesta 

Opatrenie 6.1: Konzultácie s odborníkmi o súčasnom stave historických pamiatok mesta 

Opatrenie 6.2: Vypracovanie časových harmonogramov opravných a konzervačných prác 

na historických pamiatkach  

Opatrenie 6.3: Vykonávanie podpornej činnosti mesta pri realizovaní reštaurátorských 

prác pamiatkarmi 

Opatrenie 6.4: Oprava a obnova pôvodných, miestne významných pamätníkov a 

pomníkov 

Opatrenie 6.5: Oprava a obnova miestnych zvoníc 

Opatrenie 6.6: Stavebné úpravy so zachovaním pôvodnej architektúry osady „Nová 

Nemšová“ 
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CIEĽ 3: DOBUDOVANIE A ROZVOJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

 
Priorita 1: Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry 

Opatrenie 1.1: Obnova ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií za účelom zlepšenia 

technického stavu komunikácií a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, rekonštrukcia 

chodníkov a ciest v časti Záhumnie, ulice: Sklárska, Odbojárov, Vlárska, Mierové nám., 

Slnečná, J. Lacu, povrchová úprava miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie 

a vody, cesta k priemyselnému parku 

Opatrenie 1.2: Rekonštrukcia mostu cez Váh v časti Príles  

Opatrenie 1.3: Zabezpečiť výstavbu absentujúcich pozemných komunikácií, t.j. chodníkov 

v okrajových častiach mesta, cyklotrás a chodníkov na úseku medzi mestskými časťami 

Ľuborča a Kľúčové,  s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov  

Opatrenie 1.4: V spolupráci so Slovenskou správou ciest vypracovať a realizovať projekt 

výstavby južného obchvatu mesta s vylúčením tranzitnej dopravy z mesta Nemšová, 

a tým odbremeniť komunikácie na území mesta ako aj životné prostredie jeho obyvateľov 

Opatrenie 1.5: Obnova technologického vybavenia na letnú a zimnú údržbu miestnych 

komunikácií 

Opatrenie 1.6: Udržiavanie a doplnenie dopravného a orientačného značenia popri 

komunikáciách 

Opatrenie 1.7: Prijať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti účastníkov dopravy, 

predovšetkým poveriť mestskú políciu vykonávaním efektívnejšej kontroly dodržiavania 

dopravných predpisov a dopravného značenia  

Opatrenie 1.8: Vypracovať projekt na zvýšenie počtu parkovacích miest intenzifikáciou 

existujúcich plôch na území mesta na úroveň zodpovedajúcu potrebám obyvateľov 

a návštevníkov, s cieľom riešiť rastúce potreby statickej dopravy  

Priorita 2: Budovanie environmentálnej infraštruktúry, ochrana a tvorba 

životného prostredia  

Opatrenie 2.1: Dobudovanie kanalizačnej siete v Nemšovej a obciach Horná Súča, Dolná 

Súča, Skalka N/Váhom, Hrabovka a Horné Srnie s napojením na ČOV v Nemšovej 

v súlade s požadovanými parametrami krajín EÚ, s cieľom minimalizovať negatívne 

vplyvy na životné prostredie a zvýšiť kvalitu života občanov mesta  

Opatrenie 2.2. Dobudovanie vodovodnej siete, jej rekonštrukcia na území mesta, 

zabezpečiť zásobovaním pitnou vodou občanov žijúcich v doposiaľ nedostupných 

lokalitách (Trenčianska Závada, Nová Nemšová) 

Opatrenie 2.3: Anulovať enviromentálnu záťaž verejnej skládky v časti Volovce 

Opatrenie 2.4: Znížiť znečisťovanie ovzdušia podporou alternatívnych zdrojov energie 

a environmentálne vhodných technológií, teda realizovať rekonštrukciu spaľovní na 

biomasu, plynofikáciu spaľovní, zaviesť motivačný systém poplatkov za znečisťovanie 

ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania  
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Opatrenie 2.5: Vytvoriť motivačný systém odpadového hospodárstva – paušálny poplatok 

za komunálny odpad nahradiť poplatkom, ktorého výška sa odvíja od množstva 

vyprodukovaného prípadne vyseparovaného odpadu, teda motivovať producentov 

k prevencii vzniku odpadu a k nárastu vyseparovaných zložiek odpadu  

Opatrenie 2.6: Postupne rekultivovať, aj za pomoci verejno-prospešných služieb, 

priestory nelegálnych skládok prípadne iných environmentálnych záťaží a realizovať 

opatrenia motivujúce ľudí k využívaniu zberného dvora odpadov a nie nelegálnych 

skládok  

Opatrenie 2.7: Vybudovať kompostáreň pre záhradný odpad, odpad z čistenia ulíc 

a údržby verejnej zelene, resp. inak zabezpečiť ukladanie kompostovateľného odpadu, za 

účelom zníženia znečisťovania ovzdušia spaľovaním uvedeného odpadu ako aj redukcie 

vzniku nelegálnych skládok  

Opatrenie 2.8: Rozšírenie pôvodného areálu zberného dvora a dokúpenie 

technologického vybavenia na nakladanie s odpadom  

Opatrenie 2.9: Vykonávanie protipovodňových opatrení na miestnom vodnom toku Vlára, 

na potokoch Ľuborčianskomy a Závadskom 

Opatrenie 2.10: Vypracovať program na zvyšovanie environmentálneho povedomia 

občanov a ich záujmu o oblasť ochrany a tvorby životného prostredia od najnižšieho 

veku, a to zriadením informačného centra, vydávaním informačných materiálov a 

zabezpečením mimoškolských aktivít, za účelom zvýšenia ich spoluzodpovednosti za stav 

životného prostredia. Dobudovať informačnú základňu na úrovni mesta Nemšová 

z dôvodu absencie mnohých informácií v evidencii súčasného stavu nielen dopravnej 

a environmentálnej infraštruktúry, ale aj ostatných oblastí súvisiacich so životom v meste 

Nemšová  
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CIEĽ 4: DOBUDOVANIE A ROZVOJ SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

 
Priorita 1: Rekonštrukcia zdravotníckych zariadení  

Opatrenie 1.1: Zlepšenie poskytovaných služieb občanom v oblasti zdravotníctva 

prispôsobením siete zdravotníckych zariadení, reálnym potrebám poskytovania 

komplexných služieb s dôrazom na ambulantné zariadenie a preventívnu starostlivosť 

Opatrenie 1.2: Zrekonštruovať  a rozšíriť Centrum sociálnych služieb o ďalšie 

lôžka, denný stacionár a ďalšie služby 

Opatrenie 1.3: Vzhľadom na demografický vývoj populácie a zvyšovanie podielu 

obyvateľov vo vyššom veku je nevyhnutné skvalitniť opatrovateľskú službu a podporovať 

charitatívne spolky  

Opatrenie 1.4: Šíriť osvetu o zmena stravovacích návykov (semináre, prednášky), 

poskytnúť pre svojich obyvateľov podmienky a priestor pre viac pohybu a športovej 

aktivity 

Priorita 2: Podpora sociálne slabších skupín obyvateľstva  

Opatrenie 2.1: Postarať sa o zmiernenie  následkov sociálnej situácie občanov, ktorí sa 

ocitli v sociálnej tiesni a zabezpečiť pomoc a poradenstvo pri začleňovaní sa medzi 

ekonomicky aktívne obyvateľstvo  

Priorita 3: Sociálne programy pre marginálne skupiny obyvateľstva 

Opatrenie 3.1: Podpora sociálnych programov zabezpečujúcich zlepšenie prístupu 

k vzdelávaniu, zamestnaniu a ďalšiemu spoločenskému uplatneniu marginálnych skupín 

obyvateľstva 
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CIEĽ 5: EKONOMICKÝ RAST A TRVALO-UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ÚZEMIA 

  
Priorita 1: Rozvoj priemyslu a budovanie priemyselných zón 

Opatrenie 1.1: Selekcia pozemkov vhodných na výstavbu priemyselných zón vrátane 

prípravy územnoplánovacích dokumentácií predprojektových a projektových štúdií 

Opatrenie 1.2: Aktívny marketing investičných príležitostí 

Opatrenie 1.3: Budovanie inštitucionálneho a informačného zázemia 

Opatrenie 1.4: Podpora investícií prinášajúcich výrobu tovarov a služieb s vyššou 

pridanou hodnotou 

Priorita 2: Podpora malého a stredného podnikania 

Opatrenie 2.1: Nadstavba polyfunkčnej budovy ul. Rybárska z cieľom vytvori podmienky 

pre trvalý rozvoj malého a stredného podnikania 

Opatrenie 2.2: Poskytnutie stimulov pre začínajúcich podnikateľov formou úľav na 

miestnych daniach a poplatkoch 

Opatrenie 2.3: Organizovanie pracovných stretnutí (workshopov), konferencií 

a seminárov pre záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov 

Opatrenie 2.4: Organizovanie informačných stretnutí s poskytovaním informácií 

o grantovej podpore pre podnikateľov 

Priorita 3: Racionalizácia hospodárenia mesta 

Opatrenie 3.1: Ekonomický a energetický audit prevádzky objektov v správe mesta 

Opatrenie 3.2: Zvyšovanie efektívnosti, resp. znižovanie nákladovej náročnosti 

prevádzky objektov mesta formou rekonštrukcie a modernizácie mestských objektov 

Opatrenie 3.3: Zabezpečenie ratingového hodnotenia mesta pre účely využitia cudzích 

zdrojov pri jeho ďalšom rozvoji 

Priorita 4: Partnerstvo mesta Nemšová s mestom Hluk v ČR  

Opatrenie 4.1: Zveľaďovanie medzinárodných vzťahov s partnerským mestom Hluk, 

spolupráca na projektoch v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, v oblasti sociálnej, 

technickej infraštruktúry, v spoločnej propagácii a výmeny pobytov občanov a pod.  
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VII. IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC STREDNODOBÝCH PRIORÍT 
A OPATRENÍ 
 
 

CIEĽ 1. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
    

Priorita 1: Podporovať rozvoj základného vzdelávania v meste 

Opatrenie 1.3: Rekonštrukciu školských zariadení v meste 

Opatrenie 1.4: Vybudovanie domova mládeže pre strednú školu  

 

Zdôvodnenie: Potreba skvalitniť vyučovací proces žiakov, odstrániť nevyhovujúce 

podmienky, modernizovať zastarané predškolské a školské zariadenia v rámci 

infraštruktúry vzdelávania, zníženie energetickej náročnosti budov. 

 

Aktivity:  

� Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia školských a predškolských zariadení 

� Obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia predškolských zariadení, základných  

   a stredných škôl 

� Dobudovanie areálov škôl 

� Vybudovanie vlastného ubytovania pre študentov SŠ 

 

PROJEKTY                                                       Indikátory výstupu 

ZŠ Janka Palu v Nemšovej,  

škola 3. tisícročia 

Zrekonštruovaná budova, zvýšenie kvality 

procesu výučby, moderne vybavené 

učebne, zníženie energetickej náročnosti 

budovy 

Prestavba, modernizácia a zateplenie 

Spojenej katolíckej školy v Nemšovej 

 

Zrekonštruovaná budova, zvýšenie kvality 

procesu výučby, moderne vybavené 

učebne, zníženie energetickej náročnosti 

budovy 

Rekonštrukcia a nadstavba  MŠ na ul 

Odbojárov 

Zrekonštruovaná budova, počet nových 

miest, vytvorenie nových učební pre 

voľnočasové aktivity, vyššia kvalita 

výučby, zníženie energetickej náročnosti 

budovy 

Vybudovanie domova mládeže pre 

strednú školu 

Vlastné bývanie pre študentov, nárast 

počtu záujemcov o štúdium aj s iných 

regiónov 
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Priorita 6: Modernizácia kultúrnych a športových zariadení 

Opatrenie 6.1: Rekonštrukcia mestskej športovej haly, prestavba a modernizácia letného 

kúpaliska, revitalizácia a rekonštrukcia detských ihrísk   

Opatrenie 6.2: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov  

Opatrenie 6.3. Dostavba a rekonštrukcia soc. zariadení a kabín, dostavba viacúčelového 

ihriska  

Opatrenie 6.4: Vybudovanie oddychovo-rekreačného areálu „ 

 

Zdôvodnenie: Potreba rozšíriť a skvalitniť ponuku voľnočasových aktivít, vytvoriť 

zázemie kultúrnym aktivitám, ponukou športových a rekreačných aktivít prispieť 

k zdravému a aktívnemu životnému štýlu občanov. 

 

Aktivity:  

� Rekonštrukcia športových objektov a detských ihrísk 

� Rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov 

� Vybudovanie rekreačného areálu 

 

PROJEKTY                                                       Indikátory výstupu 

Rekonštrukcia mestskej športovej haly  Zrekonštruovaná budova, počet nových 

viacúčelových športových aktivít, zníženie 

energetickej náročnosti budovy 

Prestavba a modernizácia letného 

kúpaliska a jeho areálu 

 

Kvalitnejšia a širšia ponuka služieb, nárast 

návštevnosti, zníženie prevádzkových 

nákladov 

Revitalizácia a rekonštrukcia detských 

ihrísk 

Zvýšenie bezpečnosti športových aktivít 

detí, väčšia variabilnosť činností 

podporujúcich zdravý vývoj 

Rekonštrukcia a modernizácia 

kultúrnych domov v mestskej časti 

Nemšová, Ľuborča a Trenčianska 

Závada  

Väčší počet kultúrnych akcií, divadelných, 

folklórnych a hudobných predstavení, 

oživenie záujmu o kultúru, zníženie 

energetickej náročnosti budov  

 

Dostavba a rekonštrukcia soc. 

Zariadení, kabín, dostavba 

viacúčelového ihriska TJ Družstevník 

Vlára Ľuborča  

Skvalitnenie športových podujatí, vyššia 

atraktivita miesta, väčšia návštevnosť 

podujatí 
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CIEĽ 2. RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE PRÍRODNÉHO POTENCIÁLU 
ZACHOVANIE A ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

    
Priorita 2: Vytvorenie rekreačných zón, rozvoj turizmu a cestovného ruchu 

Opatrenie 2.1: Zriadiť etnografické múzeum a galériu v meste 

Opatrenie 2.2: Výstavba repliky areálu slovanského hradiska 

 

Zdôvodnenie: Opatrenia sú zamerané na upevnenie regionálnej identity obyvateľov, na 

zachovanie historického a kultúrneho dedičstva mesta a mikroregiónu, na podporu tvorby 

balíka kultúrnej turistiky a posilnenie cestovného ruchu. 

 

Aktivity:  

� Rekonštrukcia budov 

� Obstaranie vybavenia expozícií múzea 

� Zriadenie informačnej kancelárie pre mikroregión 

� vybudovanie slovanského hradiska na pôvodnom území 

 

PROJEKTY                                                       Indikátory výstupu 

Etnografické múzeum s topografickou, 

archeologickou a sklárskou expozíciou 

a expozíciou vodného mlyna 

Zriadenie stálej etnografickej expozície, 

izby ľudových tradícií, aktivity na oživenie 

tradícií, zvyklostí, tradičných remesiel, 

oživiť históriu prostredníctvom stálej 

topografickej a archeologickej expozície, 

zriadenie turistického informačného centra 

Zriadenie mestskej galérie 

 

Zrekonštruovaná budova so stálou 

expozíciou obrazov vo vlastníctve mesta, 

vernisáže a výstavy umelcov z domova i zo 

zahraničia 

Slovanské hradisko v Ľuborči Výstavba areálu slovanského hradiska na 

pôvodnom území, zvýšenie atraktivity 

mesta a regiónu, rozvoj turizmu 

 

Priorita 4: Vybudovanie zelených a oddychových zón 

Opatrenie 4.1: Rekonštrukcia a dobudovanie centrálnej mestskej zóny, zapracovanie 

výstavby a udržania zón oddychu a zelene v rámci urbanistických štúdií a územno-

plánovacích dokumentov 

Opatrenia 4.2: Úprava verejných priestranstiev a rekonštrukcia verejných osvetlení 
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Zdôvodnenie: Potreba zlepšiť stav životného prostredia v meste, vybudovať centrálnu 

mestskú zónu s originálnymi mestskými prvkami, prispieť k zvýšeniu kvality 

infraštruktúry a kvality života občanov. 

 

Aktivity:  

�  architektonická štúdia zóny 

�  výstavba centrálneho námestia a priľahlých častí 

� vybavenie prvkami drobnej architektúry 

� rekonštrukcia chodníkov, osvetlení a úprava verejných priestranstiev 

 

PROJEKTY                                                       Indikátory výstupu 

Rekonštrukcia centrálnej mestskej 

zóny 

Upravené centrálne námestie s priľahlými 

ulicami so spoločnými architektonickými 

prvkami a osvetlením, pešia zóna 

s oddychovými časťami a verejným WC, 

nová výsadba zelene, spevnené plochy na 

komunikáciách a chodníkoch, zvýšenie 

atraktivity mesta 

Úprava verejných priestranstiev, 

rekonštrukcia chodníkov a mestského 

verejného osvetlenia 

Obnova  a budovanie hmotnej 

infraštruktúry, skvalitnenie životného 

prostredia a podpora bezpečnej premávky 
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CIEĽ 3.DOBUDOVANIE A ROZVOJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  
    

Priorita 1: Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry 

Opatrenie 1.1: Obnova ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií za účelom zlepšenia 

technického stavu komunikácií a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, rekonštrukcia 

chodníkov a ciest, výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich inžinierskych sietí. 

 

 

Zdôvodnenie: Nepostačujúca kvalita miestnych a prístupových komunikácií, potreba 

zvýšenia ich bezpečnosti, revitalizácia a budovania nových a rekonštrukcia jestvujúcich 

inžinierskych sietí. 

 

 

Aktivity:  

� Rekonštrukcia ciest, miestnych komunikácií a chodníkov 

� Úprava miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie a vody 

� Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich inžinierskych sietí 

 

ROJEKTY                                                       Indikátory výstupu 

Rekonštrukcia ciest a chodníkov 

v časti Záhumnie, ulice: Sklárska, 

Odbojárov, Vlárska, Mierové nám., 

Slnečná a J. Lacu  

Zrekonštruovaná sieť miestnych 

komunikácií a chodníkov 

Povrchová úprava ciest po 

kanalizačných a vodárenských prácach 

Zvýšenie kvality a bezpečnosti ciest po 

ukončení prác 

Výstavba nových a rekonštrukcia 

jestvujúcich inžinierskych sietí 

Zrekonštruované a dobudované inžinierske 

siete, zvýšenie kvality technickej 

infraštruktúry 

 

Priorita 2: Budovanie environmentálnej infraštruktúry, ochrana a tvorba 

životného prostredia  

Opatrenie 2.1: Dobudovanie kanalizačnej siete v Nemšovej a obciach Horná Súča, Dolná 

Súča, Skalka N/Váhom, Hrabovka a Horné Srnie s napojením na ČOV v Nemšovej 

v súlade s požadovanými parametrami EÚ, s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na 

životné prostredie a zvýšiť kvalitu života občanov mesta  

Opatrenie 2.3: Anulovať enviromentálnu záťaž verejnej skládky v časti Volovce 

Opatrenie 2.7: Vybudovať kompostáreň pre záhradný odpad, odpad z čistenia ulíc 

a údržby verejnej zelene 

Opatrenie 2.9: Vykonávanie protipovodňových opatrení na miestnom vodnom toku Vlára, 
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na potokoch Ľuborčianskomy a Závadskom 

 

Zdôvodnenie: Potreba odkanalizovať mikroregión, znížiť ekologickú záťaž životného 

prostredia nakladaním s odpadmi v súlade s požadovanými normami EÚ, potreba ochrany 

životného prostredia protipovodňovými opatreniami.  

 

Aktivity:  

� Výstavba kanalizačnej siete  

� Zber a doprava odpadových vôd do spoločnej ČOV 

� Ekologické uzatvorenie skládky 

� Vybudovanie kompostárne 

� Protipovodňová ochrana na Ľuborčianskom a Závadskom potoku 

 

 

ROJEKTY                                                       Indikátory výstupu 

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára- 

Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová  

Zvýšenie kvality životného prostredia, 

výrazná eliminácia enviromentálnej záťaže 

v mikroregióne 

Uzatvorenie skládky Volovce 

 

Ekologicky bezpečne uzatvorená kapacitne 

naplnená skládka, ochrana životného 

prostredia 

Vybudovanie kompostárne so 

spracovaním biologicky rozložitých 

odpadov 

 

Zvýšenie kvality životného prostredia, 

výrazná eliminácia enviromentálnej záťaže 

Protipovodńová ochrana na 

Ľuborčianskom a Závadskom potoku 

Ochrana životného prostredia, majetku 

občanov i mesta 
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CIEĽ 4: DOBUDOVANIE A ROZVOJ SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

 
Priorita 1: Rekonštrukcia zdravotníckych zariadení  

Opatrenie 1.2: Zrekonštruovať  a rozšíriť Centrum sociálnych služieb o ďalšie 

lôžka, denný stacionár a ďalšie služby 

 

Zdôvodnenie: Nedostatočná kapacita zariadenia, potreba skvalitniť a rozšíriť 

poskytované služby a zvýšiť kvalitu života občanov, nevyhnutnosť riešiť nárast počtu 

občanov v stareckom veku  

 

 

Aktivity:  

� Rekonštrukcia a prestavba budovy Centra sociálnych služieb 

� Zriadenie denného stacionáru  

� Zvýšenie kapacity a rozšírenie služieb 

 

 

ROJEKTY                                                       Indikátory výstupu 

Rekonštrukcia a rozšírenie Centra 

sociálnych služieb  

Zrekonštruovaná, moderná budova  

s rozšírenou kapacitou lôžok, denným 

stacionárom, modernými základnými 

a doplnkovými službami poskytujúcimi 

vyššiu kvalitu života  
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VIII. SCHVÁLENIE PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA 

 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová je strategický strednodobý 

dokument, ktorý určuje víziu rozvoja mesta, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele 

ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre aktuálne spracovanie 

ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života Nemšovej. 

Predmetný PHSR mesta Nemšová bol schválený na riadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva mesta Nemšová  dňa  19. novembra 2007. 
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IX.  POUŽITÁ LITERATÚRA A INFORMAČNÉ ZDROJE, ZOZNAM SKRATIEK  

 
Použitá literatúra 

1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčianskeho samosprávneho kraja 

2. Zákon č. 503/2001  o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

3. www.nemsova.sk – fotografie a informácie 

 
Zoznam použitých skratiek 

CSS – Centrum sociálnych služieb 

EAO – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

EÚ – Európska únia 

CHSC – Charitatívno-sociálne centrum 

IBV – Individuálna bytová výstavba 

PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

SKŠ – Spojená katolícka škola 

ZŠ J. Palu – Základná škola Janka Palu 

ZŠ sv. Michala – Základná škola svätého Michala 

ZUŠ – Základná umelecká škola 

UoZ – uchádzač o zamestnanie 

 

 


