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PPrrooggrraamm  hhoossppooddáárrsskkeehhoo  aa  ssoocciiáállnneehhoo  rroozzvvoojjaa  

oobbccee  MMoossttoovváá  
 

11..  ÚÚvvoodd    
Obec Mostová má 1609 obyvateľov (rok 2006) a rozloha katastra je 2515,7 ha. 

Hustota osídlenia obyvateľstva je 64 obyvateľov/km
2
. Obec sa nachádza na ostrove medzi 

dvomi ramenami Dudváhu, asi 8 km juhozápadne od Galanty. Geograficky je začlenená do 

Trnavského kraja a leží v okrese Galanta. Prevažne poľnohospodárska obec má výhodnú 

polohu pri hlavnej ceste medzi mestami Galanta a Dunajská Streda. Západnú hranicu 

katastra tvorí kataster obce Čierna 

Voda, severnú hranicu tvoria obec 

Čierny Brod a mesto Galanta, 

smerom na východ sú obce 

Matúškovo a Horné Saliby a na juhu 

susedí s chotárom obce Vozokany. 

Obec je vzdialená približne 85 km 

od rakúskej hranice a 60 km od 

maďarskej hranice. Prvá zmienka o 

obci je z roku 1245 ako Curty. 

Obec je zakladajúcim členom 

Mikroregiónu Dudváh (ďalej: MR 

Dudváh) spolu s obcami Čierna 

Voda, Čierny Brod, Košúty, 

Matúškovo, Topoľnica, Kajal, 

Váhovce, Dolná Streda, Gáň, Malá 

Mača a Veľká Mača. Cieľom 

združenia je realizácia rozvojových 

projektov v záujme zvýšenia kvality 

života obyvateľov. V rámci tohto 

zámeru sa v septembri 2007 začalo vypracovanie „Stratégie integrovaného rozvoja 

Mikroregiónu Dudváh“ za finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja. 

Vypracovaním stratégie je mikroregión pripravený prihlásiť sa do tzv. Programu LEADER 

Európskej únie (os 4 v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013). 

 

Tabuľka 1.1: Základné údaje obce Mostová 

Obec Mostová 

názov okresu  Galanta  

názov kraja  Trnavský  

PSČ  925 07 

telefónne číslo  031 / 784 82 98, 784 82 01 

fax 031 / 784 82 01 

e-mail mostova@mostova-kurt.sk 

webová strana www.mostova-kurt.sk 

prvá písomná zmienka o obci  1 245  

počet obyvateľov (rok 2006) 1 609 

celková výmera územia v ha 2 515,7 

hustota obyvateľstva na 1 km
2 

64 

Zdroj: obecný úrad 

javascript:aaa('Trnavský%20kraj','uroven.jsp?txtUroven=320200')
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Obce a mestá Slovenskej republiky boli v zmysle rozhodnutia ministra výstavby        

a regionálneho rozvoja SR začlenené do inovačných a kohéznych pólov rastu. Podľa 

územnej koncentrácie obec Mostová je zaradená do kategórie „kohézny pól mimo 

záujmového územia inovačných pólov rastu“, preto môže byť podporená z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Regionálneho operačného programu 

(Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013). 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mostová (ďalej: PHSR 

Mostová) bol vypracovaný podľa zákona „NR SR č. 351/2004 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja“ v zmysle uplatnenia princípu programovania, subsidiarity 

a partnerstva a v nadväznosti na §10 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja. Spracovateľom dokumentu bolo Fórum centrum pre regionálny rozvoj zo 

Šamorína.  
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22..  EEkkoonnoommiicckkéé  aa  ssoocciiáállnnee  vvýýcchhooddiisskkáá  
 

  22..11  SSoocciioo--  eekkoonnoommiicckkáá  aannaallýýzzaa  
 

  22..11..11  RRoozzvvoojjoovvýý  ppootteenncciiááll  aa  ľľuuddsskkéé  zzddrroojjee  

 

Prírodné danosti 

Obec Mostová sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine na 

ostrove medzi dvoma ramenami Dudváhu asi 8 km juhozápadne od Galanty. Katastrálne 

územie pozostáva z dvoch približne rovnako veľkých častí. Spolu má výmeru 2 515,7 ha. 

Katastrálne územie Mostová I. obkolesuje zastavané územie obce. Katastrálne územie 

Mostová II. predstavuje samostatnú enklávu, vzdialenú asi 2 km južne od južnej hranice k. 

ú. Mostová I. Terén obce je rovinatý, s nadmorskou výškou 116-120 m n. m. v katastri. 

Severozápadná časť obce je urbanisticky zrastená s obcou Čierny Brod.  

Na území obce sa nachádza viac prírodných hodnôt (tabuľka 2.1.1) a tvoria značný 

potenciál obce.  

 

Tabuľka 2.1.1: Prírodné hodnoty na území obce Mostová 

Názov Počet / 

výmera 

Popis  ÚZPF *    

(áno / nie) 

Parky 1,71 ha Átom, je to oddychový park. Cez park 

vedie cesta, a je tu aj detské ihrisko  

  

Chránené územia 3,07 ha Mostovianske presypy (odlesnená 

rovina) - popis viď dole v časti 

„chránené územia“ 

 ŠPR 

Archeologické  

náleziská 

1 ks Popis viď dole   

Oddychové zóny  1 ks Šorjákoš -  popis viď dole   

Rieky, jazerá, potoky 78,7 ha rieky Čierna Voda, Malý Dunaj, Dudváh 

a mŕtve rameno Malého Dunaja 

  

Lesy 64,9 ha Aggerdő, Starý háj   

Zdroj: obecný úrad Mostová 

 

Pôda 

Územie obce je nížinného typu s vhodnými pôdnymi a klimatickými podmienkami 

pre poľnohospodársku činnosť. Pôdno-ekologickým podmienkam zodpovedá i štruktúra 

osevných plôch. Územie patrí do kukuričnej oblasti a charakterizuje ho predovšetkým 

poľnohospodárska výroba. Charakteristické je pestovanie pšenice ozimnej, jačmeňa 

jarného, kukurice na zrno, repky a slnečnice. Plochy ornej pôdy sú viac-menej v podobe 

intenzívne obhospodarovaných veľkoplošných honov bez nelesnej stromovej a krovinovej 

vegetácie a trvalých trávnych porastov. Trvalé trávne porasty nie sú charakteristickým 

typom využitia územia, lebo vývoj tohto územia podmienili vhodné klimatické podmienky 

a úrodné pôdy. V jej dôsledku sa trvalé trávne porasty (celkom 11,5 ha) vyskytujú len na 

brehoch tokov. Trvalé trávne porasty, lemujúce brehy potokov, sú značne ovplyvnené 

ľudskou činnosťou, a to hlavne v blízkosti zastavaného územia a komunikácií. Vinice 

zaberajú iba malý podiel (42,3 ha) z celkovej výmery záujmového územia. Záhrady 

predstavujú hlavne pridomové záhrady a zaoberajú 30,7 ha z celkovej výmery územia. 

V pridomových záhradách sa pestuje ovocie, zelenina alebo okrasné rastliny. Napriek tomu, 

že územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti ovocné sady zaoberajú len 246 ha.  
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Katastrálna plocha územia obce Mostová predstavuje celkom 2 515,7 ha. Vo 

využití pôdneho fondu (tabuľka 2.1.2, graf 2.1.1 - 2.1.4) 84% predstavuje orná pôda, 5% 

zastavaná plocha a 5% trvalé kultúry (vinice, záhrady a ovocné sady). Katastrálne územie 

tvoria len 3% lesného pozemku a 3% vodnej plochy. Z hľadiska rozdelenia územia obce 

88% tvorí poľnohospodárska pôda (2 216ha) a zvyšok nepoľnohospodárska pôda (299,7ha). 

Poľnohospodársku pôdu tvorí až 95% ornej pôdy a 4% trvalé kultúry. 

Z nepoľnohospodárskej pôdy 42% zaberie zastavaná plocha a nádvorie, 26% vodná plocha, 

22% lesné pozemky a 10% ostatná plocha. Medzi zastavané plochy patria aj parky a 

verejná zeleň. Verejná zeleň sa nachádza na rozlohe 4ha a z toho je len 1,2 ha parku.  

 

Tabuľka 2.1.2: Využitie pôdneho fondu  

Spolu Poľnohospodárska pôda (ha)   Nepoľnohospodárska pôda (ha) 

Orná 

pôda 

Trvalé 

kultúr

y 

TTP Spolu Lesná 

plocha 

Vodná 

plocha 

Zast.  

pôda 

Ostat 

pôda 

Spolu 

2 515,7 2 106,7 97,8 11,5 2 216,0 64,9 78,7 127,3 28,8 299,7 

Zdroj: obecné úrady, Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave 

 

Graf 2.1.1: Pôdny fond obce Mostová    
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Graf 2.1.2: Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy v obci Mostová 
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Graf 2.1.3: Poľnohospodárska pôda v obci Mostová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2.1.4: Nepoľnohospodárska pôda v obci Mostová   
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Klimatické pomery 

Mapa klimatických oblastí klímu charakterizuje ako suchú, s priemernou 

januárovou teplotou nad mínus 3
o
C (tabuľka 2.1.3). Teplú klimatickú oblasť charakterizuje 

viac ako 50 letných dní (max. teplota vzduchu min. 25 
o
C) a začiatok žatvy ozimnej raži je 

pred 15. júlom. Slnečný svit vo vegetačnom období je nad 2000 hodín. Vysoký výpar 

a nízke zrážky 550-600 mm za rok, výsušné vetry, najmä v jarnom období zapríčiňujú, že 

územie je jedno z najsuchších na Slovensku. 55% zrážok spadne v letnom období (320 

mm), avšak je pozorovaný malý počet dní so zrážkami nad 1 mm (90 dní/rok) (tabuľka 

2.1.4). Počas krátkodobých lejakov spadne aj 70 mm zrážok za 24 hodín. Najviac zrážok 

padne v mesiacoch máj, jún a júl – priemerne za mesiac 59,3 mm zrážok. Pomerne teplá 

klíma zapríčiňuje, že počet dní so snehovou prikrývkou je malý (tabuľka 2.1.5). Prvé 

sneženie sa môže vyskytnúť okolo 4.11. a posledné začiatkom apríla. Prvý deň so 

snehovou pokrývkou sa môže vyskytnúť okolo 4.12, a posledný začiatkom marca. 

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje hodnotu okolo 35 dní za rok. 

Priemerná ročná teplota územia je do 10°C. Najteplejší mesiac júl dosahuje priemerné 

teploty nad 20°C. Pozorovaná maximálna teplota dosiahla 38°C a minimálna mínus 35°C. 

Dĺžka vykurovacieho obdobia dosahuje priemerne 211 dní za rok. Prevládajúcim smerom 

vetra je SZ (28 %), nasleduje SV (13%) a S (12,8%).  

 

Tabuľka 2.1.3: Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu  

mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI: XII. Rok Amplitúda 

teplota (
o
C) -2,1 -0,2 4,6 10,5 15,4 19 20,5 19,6 15,7 10 5 0,6 9,9 22,6 

Zdroj: LUKNIŠ a kol. 

 

Poľnohospodárska pôda v obci Mostová

TTP

1%
Trvalé kultúry

4%

Orná pôda

95%
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Tabuľka 2.1.4: Priemerný počet dní so zrážkami 1,0 mm a viac  

,esiac I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

priemerný 

počet dní 

6,9 6,9 6,8 6,7 8,1 7,6 7,3 6,9 4,9 7,0 8,8 8,5 86,4 

Zdroj: LUKNIŠ a kol. 

 

Tabuľka 2.1.5: Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou  

mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

priemerný 

počet dní 

13,3 11,1 3,6 - - - - - - - 0,4 6,6 35,0 

Zdroj: LUKNIŠ a kol. 

 

Geológia 

Územie sa nachádza na severnom okraji Podunajskej panvy. Geologickú stavbu 

charakterizuje neogénne súvrstvie, ktoré môže dosiahnuť hĺbku až 4000metrov. 

Sedimentačný cyklus sa začal v bádene morskou transgresiou, ktorá bola spojená aj 

andezitovou vulkanickou činnosťou. Sarmatské sedimenty vznikli v brakickom morskom 

prostredí, ktoré postupne prechádzajú do sladkovodných sedimentov panónu a pontu. 

Kvartér predstavujú hlavne fluviálne sedimenty, v ktorých sa môžu vyskytovať aj spraše 

z obdobia interglaciálov vrchného pleistocénu (Pristaš at al. 2000).  

Nerastné suroviny predstavujú štrkopiesky na Šorjákoši. Keďže tvoria podstatnú 

časť podložia, ich zásoby sú ťažko vyčísliteľné. Na ložiskové územie má právo firma 

„BEL-TRADE spol. s r.o., Bratislava“. 

 

Lesy a dreviny 

Lesnatosť obce je lepšia v porovnaní s okolitými obcami, predstavuje 3% katastra 

(64,9 ha). Najvýznamnejšími lesnými plochami sú Aggerdő a Starý háj. Vzhľadom na 

nížinný charakter územia s intenzívnym poľnohospodárstvom na väčšine území lesný fond 

tvoria ochranné lesné pásy (tzv. vetrolamy a remízky), ktoré majú všestranný úžitkový 

i ochranný význam a výrazne posilňujú  ekologickú stabilitu poľnohospodárskej krajiny. 

Lesy sa vyskytujú iba vo forme menších porastov lesného charakteru. Ich druhové zloženie 

je väčšinou pozmenené, výrazne odlišné od prirodzeného s častým uplatňovaním 

nepôvodných druhov. Z lesných spoločenstiev je najhojnejší agát biely, častejšie sa 

vyskytujú aj javor jaseňolistý, jaseň štíhly, topoľ biely, topoľ čierny a spoločenstvá 

brestových jasenín. Významné lesné spoločenstvá sa nachádzajú najmä pozdĺž vodných 

tokov Čierna Voda, Malý Dunaj a Dudváh. Jedná sa o menšie plochy a užšie pásy porastov. 

V stromovej vrstve sú zastúpené v najväčšom množstve vŕba biela a topoľ biely, ku ktorým 

sa v menšej miere pridržuje jelša lepkavá, agát, jaseň štíhly, javor jaseňolistý, topoľ čierny 

a topoľ šľachetný. Brehové porasty dopĺňajú bohaté krovité vrstvy s bazou čiernou, 

hlohom, pálkou úzkolistou, trsťou, šípovkov vodnou, leknicou žltou, kosatcom žltým 

a okrasou okolíkatov. Dreviny sú zastúpené aj pásmi zelene, ktoré sa nachádzajú 

v polohách pozdĺž komunikácií. Lesné pozemky sú hlavne vo vlastníctve fyzických osôb, 

právnických osôb, alebo cirkvi. Zvyšné lesy patria majiteľom pod 1ha, alebo majitelia sú 

neidentifikovaní. Všetky lesy spravujú Štátne lesy SR.  

 

Voda 

Vodné plochy s celkovou rozlohou 78,7ha tvoria 3% celého katastra. 

Najvýznamnejšími vodnými tokmi na území obce sú rieky Čierna Voda, Malý Dunaj, 

Dudváh a mŕtve rameno Malého Dunaja. Na území obce prietoky a vodné stavy 
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povrchových tokov sa nesledujú. Všetky vodné toky (rieky a potoky), ktoré pretekajú cez 

územie obce od roku 1997 spravuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., napriek 

tomu vedenie obce v budúcnosti plánuje vodný tok Malého Dunaja využiť na rekreačné 

účely (rozvojové zámery sú obsahom aj schváleného územného plánu obce).  

 

Chránené územia 

Základným legislatívnym dokumentom ochrany prírody a krajiny Slovenskej 

republiky, účinným od 1. januára 2003, je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

543/2003 z 25. júna 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Chránené vtáčie územia v 

tomto zákone boli zakotvené v § 26, územia európskeho významu v § 27 a súvislá 

európska sústava chránených území v § 28. 

Za chránené územia možno vyhlásiť lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy 

európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, 

biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov, vrátane sťahovavých druhov, na 

ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia 

medzinárodného významu. Na území obce sa nachádza nasledovné chránené územie 

v zmysle zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:  

 PP „Mostovské presypy“ (evidenčné číslo: 110) - výmera chráneného územia je 30 

721m
2
 a prírodná pamiatka bola vyhlásená za chránenú v roku 1973. Význam 

ochrany spočíva v zachovaní typických útvarov nížiny, ktoré poskytujú posledné 

útočiská pre teplo- a pieskomilnú flóru a faunu v okolitej poľnohospodársky 

využívanej krajine. Prírodná pamiatka sa nachádza v katastrálnom území obce 

Mostová. Spravujúcim orgánom chráneného územia je „ŠOP-S-CHKO Dunajské 

luhy“.  

 

Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej: RÚSES) 

RÚSES okresu Galanta bol vypracovaný v roku 1994 v zmysle zákona NR SR č. 

287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (súčasne je to zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny). V rámci RÚSES boli navrhnuté chránené územia, ktoré vychádzajú 

nielen zo spracovaných syntéz a klasifikácie územia, ale aj priamo z analýz prírodných 

pomerov hodnotiacich vlastností abiotických prvkov a z analýz socio-ekonomických 

pomerov. Návrhy sa dotýkajú predovšetkým prvkov, ktoré sú v záujme ochrany prírody 

a krajiny, ale i prvkov súvisiacich s tvorbou a úpravou súčasnej krajinnej štruktúry. 

Ochrana sa dotýka biocentier, biokoridorov, interakčných prvkov, genofondových plôch 

a osobitne chránených častí prírody a krajiny, ale i potenciálnych chránených území.  

V rámci RÚSES na území obce sa nachádzajú nasledovné chránené územia:  

 Biocentrum regionálneho významu „Mostovianske presypy“ – nachádzajú sa 

v katastrálnom území Mostová. Územie tvoria štyri spevnené pieskové presypy, 

z ktorých dva sú nezalesnené a dva zalesnené. Nezalesnené presypy sú zarastené 

charakteristickou piesko a teplomilnou vegetáciou. Presypy sú súčasne miestom 

výskytu suchomilnej stepnej fauny. Stromový porast zalesnených presypov tvorí 

agát.  

 Biocentrum regionálneho významu „Šoriákoš“ – nachádza sa v katastrálnom 

území Mostová. Územie predstavuje mŕtve rameno Malého Dunaja, ktoré vzniklo 

umelým zásahom – vyrovnaním jedného úseku toku. Vodná plocha je vo vysokom 

štádiu zazemňovania, lemovaná po celom obvode hustým zárastom trste 

a brehovými porastami topoľa bieleho, topoľa čierneho a vŕby bielej. Na rastlinné 

biotopy sú naviazané bohaté živočíšne spoločenstvá.   

 Biokoridor nadregionálneho významu „Malý Dunaj“ – je druhým najväčším 

vodným tokom v okrese Galanta, ktorý tvorí z prevažnej časti južnú hranicu okresu. 
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V porovnaní s Váhom vytvára bohatší systém meandrov so zachovalými 

spoločenstvami pôvodných lužných lesov. Z typických spoločenstiev v alúviu sú to 

predovšetkým najvlhkejšie partie lužných lesov, ktoré lemujú brehové priestory 

a vytvárajú charakteristický obraz krajiny. V stromovej vrstve sú zastúpené 

v najväčšom množstve vŕba biela a topoľ biely. V krovinovom poschodí prevláda 

svíb a javor jaseňolistý. Toto spoločenstvo vo vyšších úrovniach prechádza do 

spoločenstva jaseňových topolín s bohatým výskytom topoľa bieleho a jaseňa 

štíhleho, v menšej miere topoľa čierneho. Na suchších miestach sú vytvorené 

spoločenstvá brestových jasenín. Pôvodné lesné spoločenstvá sú v súčasnosti 

v značnej miere premenené na topoľové monokultúry.   

 Biokoridor regionálneho významu „Čierna Voda“ – je najdlhším vodným tokom 

v okresoch Galanta a Šaľa. Preteká celým územím od severozápadu po juhovýchod, 

kde ústi do Malého Dunaja. Vývojom koryta sa jeho priebeh značne menil 

a vytváral veľké množstvo meandrov, ramien a mŕtvych ramien. Čierna Voda je po 

Váhu a Malom Dunaji tretím tokom, ktorý výrazne charakterizuje reliéf regiónu. 

Lesné spoločenstvá lužných porastov Čiernej vody sú obdobného charakteru ako 

pri Malom Dunaji, ale s tým rozdielom, že ide o kvantitatívne menšie plochy 

a užšie pásy porastov pozdĺž toku. Brehové porasty tvorí prevažne vŕba biela 

s domácimi druhmi topoľov, ku ktorým sa v menšej miere pridružuje jelša lepkavá 

a na okrajoch agát. Brehové porasty dopĺňajú bohaté krovité vrstvy s bazou čiernou, 

hlohom a topoľom bielym. Vhodné plochy sú obrastené pálkou, trsťou a kosatcom 

žltým. Súbor brehových porastov v hornom úseku je narušený, miestami zničený 

vodohospodárskymi zásahmi.   

 Biokoridory regionálneho významu „Dudváh“ – jedná sa o menší vodný tok. 

Pozdĺž toku je sprievodná stromová zeleň sporadická a len na kratších úsekoch sú 

vytvorené súvislé brehové porasty, ktoré sú tvorené najmä agátom, vŕbou, topoľom 

bielym, topoľom čiernym a topoľom šľachetným. Z vlhkomilných druhov rastlín sa 

tu vyskytujú kosatec žltý, šípovka vodná, okrasa okolíkatá a ďalšie.  

 

Miestny územný systém ekologickej stability (ďalej: MÚSES) 

Ekologickú stabilitu dosiahneme vytvorením siete stabilizačných prvkov v krajine. 

Základné prvky na regionálnej úrovni dokladá priemet RÚSES okresu Galanta. Priemet 

RÚSES okresu Galanta do riešeného územia: 

 Nadregionálny biokoridor Malý Dunaj nBK7 - tvorí hranicu katastrálneho územia. 

Biokoridor je tvorený vodným tokom, trávnatými porastami a lesnými porastami so 

zvyškami mŕtvych ramien. Návrh: zachovať pôvodné druhové zloženie, v tvrdých 

luhoch (dub, jaseň, topoľ domáci, brest, hrab, lipa) v mäkkých luhoch (topoľ, osika, 

vŕba). Obnoviť menšie lesné porasty výsadbou starších sadeníc. 

 Regionálne biocentrum Tomašíkovský presyp a les, vodný mlyn a Soriakoš 

rBC36 - časť zasahuje do riešeného územia. Tvoria ho lesné porasty typu tvrdý 

a mäkký luh, vodné plochy mŕtvych ramien, trávne porasty, rekreačné usadlosti so 

záhradami a plochy ornej pôdy. Návrh: dodržiavať pôvodné drevinové zloženie 

tvrdého luhu. 

 Regionálne biocentrum Mostovianske presypy rBC21 - tvorí ho najväčšia plocha 

PP, ktorá je zalesnená. Táto plocha patrí medzi lesy osobitného určenia so 100% 

porastom agátu bieleho. Návrh: dodržať opatrenia pre prírodnú pamiatku, vytvoriť 

pufrovú zónu aspoň v rozsahu ochranného pásma, je potrebné realizovať podrobný 

prírodovedný prieskum. 

 Regionálny biokoridor Salibský Dudváh rBK30 - prechádza cez riešené územie 

využívané na poľnohospodárske účely. Je tvorený vodným tokom a trávnatými 
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porastami. Jeho súčasťou je navrhovaná prírodná rezervácia nR16. Pri prechode do 

zastavaného územia obce Mostová sa navrhuje zmena na biokoridor miestneho 

významu. Návrh: vybudovanie brehových porastov. 

 Regionálny biokoridor Čierna Voda rBK6 - prechádza cez riešené územie 

využívané na poľnohospodárske účely. Tvorí hranicu katastra. Je tvorený vodným 

tokom, trávnatými porastami a menšími lesnými porastami. Iba časť je regulovaná. 

Súčasťou biokoridoru je navrhovaná PP nP27. Návrh: doplnenie brehových 

porastov. 

 Regionálny biokoridor Dudváh, Gidra rBK9 - prechádza cez riešené územie 

využívané na poľnohospodárske účely. Tvorí hranicu katastra. Je tvorený vodným 

tokom, trávnatými porastami a menšími lesnými porastami. V riešenom území je 

regulovaný. Prepája rBC36 a nBK Malý Dunaj s ostatnými regionálnymi 

biokoridormi. Návrh: doplnenie brehových porastov. 

 Regionálny biokoridor Suchý potok, Nový Kalník rBK26 – prechádza cez riešené 

územie využívané na poľnohospodárske účely. Iba malá časť zasahuje do riešeného 

územia, kde sa napája na regionálne biocentrum rBK36. V návrhu VÚC boli tieto 

dva potoky spojené v jeden biokoridor. Medzi nimi sa nachádza veľká plocha 

poľnohospodárskej pôdy, preto sme návrh upravili a vytvorili dva samostatné 

biokoridory. Je tvorený vodnými tokmi, trávnatými porastami a menšími lesnými 

porastami. Ich súčasťou sú navrhované PP nP27 a nP17. Návrh: doplnenie 

brehových porastov 

 Miestny biokoridor mBK - pokračovanie regionálneho biokoridoru Salibský 

Dudváh, ktorý prechádza zastavaným územím obce (stresové faktory: málo 

brehových porastov, tok je regulovaný). V obci je posilnený menšími plochami 

NDV a verejnej zelene cintorína. Navrhuje sa posilnenie brehovej vegetácie hlavne 

pri prechode okolo priemyselných areálov. 

 Interakčné prvky plošné - posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov , sú 

tvorené plochami lesných porastov, nelesnej drevinovej vegetácie a plochami 

verejnej zelene v obci.  

 Interakčné prvky líniové - sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy 

izolačnej zelene okolo športových areálov, priemyselných areálov  a hospodárskych 

dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú. 

 Líniová zeleň pôdoochranná - navrhujeme ju hlavne na plochách ornej pôdy nad 

100 ha a na plochách ornej pôdy ohrozenou vodnou eróziou. Sú to pásy zelene 

navrhované ako 2 etážové, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je 

kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu ale 

nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov.  

Miestne biocentrum v riešenom území nie je navrhované. Pri všetkých navrhovaných 

plochách a líniách zelene mimo zastavané územie obce (plochy NDV) - je potrebné 

drevinovú skladbu konzultovať s oddeleniami Štátnej ochrany prírody. Navrhovaná 

drevinová skladba by sa mala pridržiavať drevinovej skladbe potenciálnej prirodzenej 

vegetácie daného územia. V riešenom území sú to kategórie: 

- jaseňovo - brestovo - dubové lužné lesy 

- dubovo - hrabové lesy 

- vŕbovo - topoľové lužné lesy. 

Návrhy ekostabilizačných prvkov 

- Interakčné prvky plošné - posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov, sú tvorené 

plochami lesných porastov, nelesnej drevinovej vegetácie a plochami verejnej 

zelene v obci. 
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- Interakčné prvky líniové - sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy 

izolačnej zelene okolo športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych 

dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú. 

- Líniová zeleň pôdoochranná – sú navrhované hlavne na plochách ornej pôdy nad 

100 ha a na plochách ornej pôdy ohrozenou vodnou eróziou. Sú to pásy zelene 

navrhované ako 2 etážové, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je 

kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu ale 

nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov.  

 

Regulatívy Európskej únie  

Na území SR boli Nariadením vlády SR zo dňa 26. 6. 2003 vyčlenené zraniteľné 

oblasti na základe „Nitrátovej direktívy“. Nitrátová direktíva je súborom opatrení, ktoré 

smerujú k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchových aj podzemných) 

dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív,  z hospodárskych hnojív 

(maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných 

dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. Nitrátová direktíva bola 

vypracovaná na základe „Smernice 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred 

znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva“. Aj územie obce Mostová 

patrí do zraniteľného územia z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske 

subjekty, hospodáriace na spomínaných územiach, sú povinné rešpektovať osobitné zásady 

hospodárenia podľa „Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“ a od roku 2009 „GAEC 

a Cross Compliance“. V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, 

hydrologických, geografických a ekologických parametrov určili pre každý 

poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení hospodárenia:  

 kategória A – produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia, 

 kategória B – produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia, 

 kategória C –  produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia. 

Na území obce sa nachádzajú parcely v kategóriách „A“, „B“ a „C“ a sú zaradené 

do rôznych lokalít (tabuľka 2.1.6). Najviac produkčných blokov (graf 2.1.5) je v kategórií 

B (48%) a kategórií C (38%), a najmenej je v kategórií A (14%).  

Ďalej obmedzenie hospodárenia musí byť dodržané aj na chránenom území 

„Mostovské presypy“.  

 

Tabuľka 2.1.6: Kategórie a lokality zraniteľných oblastí na základe Nitrátovej direktívy 

v obci Mostová 

Názov obce Počet produkčných 

blokov v kategórií 

Lokalita 

A B C 

Mostová  9 31 24 Čierna Voda, Dunajský Klátov, Matúškovo 

Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, http://www.podnemapy.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Graf 2.1.5: Percentuálne zastúpenie produkčných blokov v jednotlivých kategóriách 

obmedzení hospodárenia  

Počet produkčných blokov v jednotlivých 

kategóriách obmedzení hospodárenia
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Potenciál obce v oblasti rozvoja  

Hlavnými nevyužitými prírodnými potenciálmi obce sú rieky Čierna Voda a Malý 

Dunaj a oddychová zóna pri Šorjákoši, ktoré je možné v budúcnosti využiť na rekreačné 

účely. Rozvojový potenciál predstavujú ešte zariadenia samosprávy a cirkvi, ako napr.: 

obecný úrad s kultúrnym domom, základná škola, zdravotnícke stredisko, športový areál, 

rímsko-katolícky kostol, kultúrne a historické pamiatky, atď.. Celková finančná hodnota 

obecných budov a pozemkov je 37 420 tis. Sk. Hospodárskym potenciálom na území obce 

môžeme považovať  aj voľné budovy podnikateľských subjektov, a to: 

 Bývalý areál JRD – majiteľ: Hitex top RIM 

 Areál Jurki Hayton s.r.o. – majiteľ: Jurki Hayton. 

Ďalšími potenciálmi obce sú nevyužité lokality, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť na 

bytovú výstavbu a rozvoj podnikateľskej činnosti: 

- Súkromný pozemok na konci obce smerom na Vozokany s rozlohou cca 50ha, 

- Súkromný pozemok za parným mlynom s rozlohou cca 9ha, 

- Súkromný pozemok na konci obce smerom na Čiernu Vodu s rozlohou cca 10 

ha 

- Súkromný pozemok na konci obce smerom na Horné Saliby s rozlohou cca 10 

ha.  

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde v obci je v zlom stave, ako na väčšine 

územia Slovenska. Historická rozdrobenosť vlastníctva a nejasné vlastnícke vzťahy budú 

vzhľadom na zdĺhavosť procesu ešte dlho znamenať prekážku pre rozvojové projekty. 

ROEP ani pozemkové úpravy v obci neboli ešte zahájené.  

Z hľadiska plánovania rozvojových investícií na území obce pre obyvateľov obce, 

miestnu samosprávu a investorov slúži tento „PHSR obce Mostová“ a schválený „Územný 

plán obce Mostová“ z roku 2004.  

 

 

Obyvateľstvo a jeho štruktúra 

Demografia 

Na základe údajov  Štatistického úradu SR vývoj počtu obyvateľov od roku 1869 

má stúpajúcu tendenciu (tabuľka 2.1.7, graf 2.1.6), napriek tomu, že od roku 1970 má 

výrazne klesajúcu tendenciu. Najväčším prelomom zníženia počtu obyvateľov bolo 

obdobie od 1980 do 1991, s poklesom  109 ľudí. Zaujímavý je vývoj počtu obyvateľov za 

posledných 10 rokov (tabuľka 2.1.8, graf 2.1.7). Od roku 1997 do roku 2001 mal stúpajúcu 

tendenciu, od roku 2001 do roku 2003 mal výrazne klesajúcu tendenciu a od roku 2003 má 

mierne stúpajúcu tendenciu. Vývoj počtu obyvateľstva z hľadiska veku (graf 2.1.8 a 2.1.9) 

má podobný charakter ako v regióne. Podiel produktívneho a poproduktívneho 
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obyvateľstva má stúpajúcu a predproduktívneho klesajúcu tendenciu. Zaujímavé je aj 

vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia. V obci prevláda ženské pohlavie, ich podiel za 

posledných 10 rokov mal stúpajúcu tendenciu a to aj napriek tomu, že od roku 2001 mal 

najmä klesajúcu tendenciu. Vývoj počtu mužov má od roku 1997 mierne klesajúci, resp. 

stagnujúci priebeh.  

 

Tabuľka 2.1.7: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1869 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 

Počet 

obyvateľov 

1 484 1 555 1 627 1 661 1 559 1 606 1 677 

Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 

Počet 

obyvateľov 

1 637 1 722 1 741 1 715 1 606 1 600 1 609 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Graf 2.1.6: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1869 

Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1869 v obci Mostová
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Tabuľka 2.1.8: Vývoj počtu obyvateľov v obci 

Rok Pohlavie Počet 

obyv. k 

31.12 

predprod. prod. poprod. predprod. prod. poprod. 

absolútne  

  

v % 

  

1997 Muži 785 287 940 359 18,10 59,27 22,64 

Ženy 801 

Spolu 1 586 

1998 Muži 791 281 952 363 17,61 59,65 22,74 

Ženy 805 

Spolu 1 596 

1999 Muži 793 270 969 365 16,83 60,41 22,76 

Ženy 811 

Spolu 1 604 

2000 Muži 786 270 964 371 16,82 60,06 23,12 

Ženy 819 

Spolu 1 605 

2001 Muži 787 274 978 371 16,88 60,26 22,86 

Ženy 836 

Spolu 1 623 
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2002 Muži 785 255 982 367 15,90 61,22 22,88 

Ženy 819 

Spolu 1 604 

2003 Muži 780 244 980 362 15,38 61,79 22,82 

Ženy 806 

Spolu 1 586 

2004 Muži 786 228 998 365 14,33 62,73 22,94 

Ženy 805 

Spolu 1 591 

2005 Muži 788 210 1 014 369 13,18 63,65 23,16 

Ženy 805 

Spolu 1 593 

2006 Muži 794 218 1 005 386 13,55 62,46 23,99 

Ženy 815 

Spolu 1 609 

Zdroj: Štatistický úrad SR, obecný úrad  

 

Graf 2.1.7: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1997 

Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1997 v Mostovej
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Graf 2.1.8: Vývoj počtu obyvateľstva podľa veku 

Vývoj počtu predproduktívneho a poproduktívneho 

obyvateľstva v Mostovej
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Graf 2.1.9: Vývoj počtu obyvateľstva podľa veku 

Vývoj počtu produktívneho obyvateľstva v Mostovej
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Graf 2.1.10: Vývoj počtu obyvateľstva podľa pohlavia 
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Zo stromu života obyvateľov (tabuľka 2.1.9, graf 2.1.11 a 2.1.12) vyplýva, že vo 

vekových kategóriách pod 10 rokov dochádza k výraznému poklesu populácie. Najlepšie 

zastúpenie je vo veku 40-44 rokov (8,63%) a 20-24 rokov (8,25%). Zo strom života podľa 

pohlavia vyplýva, že v mladších vekových kategóriách prevláda mužské pohlavie 

a v stredných a vyšších vekových kategóriách prevláda ženské pohlavie. Najväčší rozdiel 

medzi mužským a ženským pohlavím v prospech mužov je vo vekových kategóriách 5-9 

a 10-14 rokov. Výrazný rozdiel medzi mužským a ženským pohlavím v prospech žien je 

vo vekových kategóriách 35-39, 75-79 a 80-84 rokov. V rámci týchto ukazovateľov boli 

použité údaje zo sčítania obyvateľstva domov a bytov z roku 2001, lebo Štatistický úrad 

SR Krajská správa v Trnave tieto údaje každý rok nesleduje.  

 

Tabuľka 2.1.9: Strom života obyvateľov v roku 2001 

Vek Muži Ženy Spolu Muži 

v % 

Ženy 

v % 

Spolu 

v % 

0-4 29 30 59 1,81 1,88 3,69 

5-9 51 37 88 3,19 2,31 5,50 

10-14 67 54 121 4,19 3,38 7,56 

15-19 59 63 122 3,69 3,94 7,63 

20 - 24 69 63 132 4,31 3,94 8,25 

25 - 29 51 59 110 3,19 3,69 6,88 

30 - 34 54 60 114 3,38 3,75 7,13 

35 - 39 48 63 111 3,00 3,94 6,94 
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40 - 44 71 67 138 4,44 4,19 8,63 

45 - 49 53 47 100 3,31 2,94 6,25 

50 - 54 44 50 94 2,75 3,13 5,88 

55 - 59 46 54 100 2,88 3,38 6,25 

60 - 64 41 50 91 2,56 3,13 5,69 

65 - 69 34 45 79 2,13 2,81 4,94 

70 - 74 36 31 67 2,25 1,94 4,19 

75 - 79 16 25 41 1,00 1,56 2,56 

80 - 84 3 16 19 0,19 1,00 1,19 

85+ 7 5 12 0,44 0,31 0,75 

Nezistený vek 2 0 2 0,13 0,00 0,13 

Spolu: 781 819 1 600 48,81 51,19 100,00 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 (ďalej: SODB 2001) 

 

Graf 2.1.11: Strom života obyvateľov 
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Graf 2.1.12: Strom života obyvateľov podľa pohlavia 
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Celkový prírastok obyvateľstva v Mostovej (tabuľka 2.1.10, graf 2.1.15) za 

posledných 10 rokov má pozitívnu hodnotu (+31 ľudí). Keď sa zlepšia možnosti bývania 

a prirodzený prírastok v obci tento trend sa môže ešte zlepšiť. Najväčší prírastok 

obyvateľov bol v roku 2001 (+28 ľudí), naopak najväčší úbytok obyvateľov bol v roku 

2002 (-19 ľudí). Z demografickej tendencie (graf 2.1.13) vyplýva, že od roku 1997 len v 

dvoch rokoch (2001 a 2006) bol demografický trend pozitívny. Najpriaznivejšie 

demografické saldo (pomer medzi narodenými a zosnulými) bolo v roku 2006 (+6 ľudí), 
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naopak najhoršie bolo v roku 2003 (-16). Kumulatívna hodnota demografie od roku 1997 

má negatívnu hodnotu (-54 ľudí). Migračný trend (graf 2.1.14) od roku 1997 okrem dvoch 

rokov (2002 a 2003) mal pozitívnu hodnotu. Najpriaznivejšie migračné saldo (pomer 

medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi) bolo v roku 2001 (+27 ľudí), naopak 

najhoršie bolo v roku 2002 (-9). Kumulatívna hodnota migrácie od roku 1997 má pozitívnu 

hodnotu (+ 85 ľudí).   

 

Tabuľka 2.1.10: Demografický trend obyvateľstva v obci 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Narodení 11 14 12 5 16 9 10 8 11 21 

Zosnulí  15 20 19 15 15 19 26 11 16 15 

Demografický trend -4 -6 -7 -10 1 -10 -16 -3 -5 6 

z toho ženy 1 -3 -5 -1 3 -4 -8 -2 -2 3 

Prisťahujúci 32 28 47 38 49 30 32 28 31 38 

Vysťahujúci 30 12 32 27 22 39 34 20 24 28 

Migračný trend 2 16 15 11 27 -9 -2 8 7 10 

z toho ženy 6 7 11 9 17 -13 -5 1 2 7 

Celkový 

demografičný trend -2 10 8 1 28 -19 -18 5 2 16 

z toho ženy 7 4 6 8 20 -17 -13 -1 0 10 

Zdroj: obecný úrad 

 

Graf 2.1.13: Demografický trend v Mostovej 
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Graf 2.1.14: Migračný trend v Mostovej 
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Graf 2.1.15: Migračný trend v Mostovej 
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Z hľadiska ekonomickej aktivity ľudí (tabuľka 2.1.11, graf 2.1.16) obec má 

relatívne nízky podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom 

obyvateľstve (48,75%). Dôchodcovia tvoria až 23,32% obyvateľstva a deti, žiaci a študenti 

23,06% obyvateľstva. V obci z ekonomicky aktívnych obyvateľov až 25,50% sú muži 

a 23,25% sú ženy. Z dôchodcov 13,63% tvoria ženy a 9,69% tvoria muži. Podľa 

štatistických údajov z roku 2001 v obci je 51,19% žien (tabuľka 2.1.12, graf 2.1.19) a v 

porovnaní s údajmi SR, Západného Slovenska, Trnavského kraja a Galantského okresu je 

to o 0,07-0,25% menej. Z hľadiska ekonomickej aktivity ľudí obec má veľmi nízky podiel 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom obyvateľstve (graf 2.1.17). V 

porovnaní s údajmi SR, Západného Slovenska, Trnavského kraja a Galantského okresu je 

to o 2,33 – 2,46% menej. Podiel ekonomicky aktívnych žien v obci na celkový počet 

obyvateľov (graf 2.1.18) je to približne na rovnakej hodnote v porovnaní s ostatnými 

údajmi. V rámci týchto ukazovateľov boli použité údaje zo sčítania obyvateľstva domov 

a bytov z roku 2001, preto niektoré grafy necharakterizujú presne súčasný stav ľudských 

zdrojov.  

 

Tabuľka 2.1.11: Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity 

  Celkové 

obyvateľstvo 

Osoby 

ekonomicky 

aktívne 

Dôchodcovia Ostatní 

nezávislí 

Deti a 

žiaci ZŠ 

Žiaci a  

študenti 

Nezistení 

Muži 781 408 155 14 155 41 8 

Ženy 819 372 218 18 129 44 38 

Spolu 1 600 780 373 32 284 85 46 

Muži v % 48,81 25,50 9,69 0,88 9,69 2,56 0,50 

Ženy v % 51,19 23,25 13,63 1,13 8,06 2,75 2,38 

Spolu v % 100,00 48,75 23,31 2,00 17,75 5,31 2,88 

Zdroj: SODB 2001 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Graf 2.1.16: Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity 
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Tabuľka 2.1.12: Porovnanie obyvateľstva obce s priemerom okresu, kraja a SR 

Jednotka Trvale bývajúce obyvateľstvo Podiel 

žien v % 

Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo 

Podiel 

žien 

v % 

Podiel 

EAO 

v % Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

SR 5 379 455 2 612 515 2 766 

940 

51,44 2 748 050 1 428 

518 

1 319 532 48,02 51,08 

Západné 

Slovensko 

1 870 007 909 334 960 673 51,37 957 578 503 229 454 349 47,45 51,21 

Trnavský 

kraj  

551 003 268 473 282 530 51,28 282 132 148 707 133 425 47,29 51,20 

Okres 

Galanta 

94 533 46 071 48 462 51,26 48 406 25 598 22 808 47,12 51,21 

Obec 

Mostová 

1 600 781 819 51,19 780 408 372 47,69 48,75 

Zdroj: SODB 2001 

 

Graf 2.1.17: Podiel ekonomicky aktívnych ľudí  
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Graf 2.1.18: Podiel ekonomicky aktívnych žien na celkový počet obyvateľov 
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Graf 2.1.19: Podiel žien na celkový počet obyvateľov 
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Vierovyznanie 

Z hľadiska náboženského zloženia (tabuľka 2.1.13, graf 2.1.20) obec charakterizuje 

výrazná prevaha katolíkov (92%). Evanjelická cirkev v obci je zastúpená 4%. V obci 3% 

obyvateľstva sa nehlási k žiadnemu náboženstvu, čo je v porovnaní s regiónom veľmi malý 

podiel.  

 

Tabuľka 2.1.13: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2001 

Náboženské vyznanie Počet ľudí v Mostovej 

Rímskokatolícka cirkev 1 473 

Evanjelická cirkev 

augsburského vyznania 59 

Reformovaná kresťanská 

cirkev 3 

Bez vyznania 45 

Ostatné  2 

Nezistené 18 

Spolu 1 600 

Zdroj: SODB 2001 
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Graf 2.1.20: Štruktúra obyvateľov obce podľa vierovyznania za rok 2001 
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Národnosti, menšiny   

V obci tvoria prevahu obyvatelia maďarskej národnosti (89%) (tabuľka 2.1.14, graf 

2.1.21), podiel obyvateľstva slovenskej národnosti je 11%. Zloženie ďalších národností 

(Rómska, česká) je nepatrnom podiele.  

 

Tabuľka 2.1.14: Národnostné zloženie v roku 2001 

Národnosť Počet osôb v Mostovej 

Slovenská 177 

Maďarská 1 409 

Rómska  5 

Česká 3 

Ostatné a nezistené 6 

Spolu: 1 600 

 

Zdroj: SODB 2001 

 

Graf 2.1.21: Národnostné zloženie v roku 2001 v obci 
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  22..11..22  EEkkoonnoommiikkaa  

 

Zamestnanosť 

Na hospodárstvo obce najviac vplývajú veľké firmy v blízkych mestách, ako napr. 

v Galante, Šali, Trnave, Dunajskej Strede a Bratislave a priemerné zastúpenie miestnych 

živnostníkov a právnických osôb (viď časť „Podnikateľské subjekty a ich štruktúry“). 

Poľnohospodárska výroba v živote obyvateľov obce stále zohráva významnú úlohu, keďže 

„ZELTOP spol. s r.o.“ obhospodaruje cca 70% poľnohospodárskej pôdy v katastri obce 

a zamestnáva približne 25 ľudí z obce.  

Podľa údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2001 najviac ekonomicky aktívnych 

ľudí (tabuľka 2.1.15, graf 2.1.22) sa zaoberalo veľkoobchodom, maloobchodom, opravou 

motorových vozidiel a motocyklov (12,05%), pracovalo v priemysle (9,87%) a vo verejnej 

správe (9,10%). Podľa posledných štatistických údajov z územia obce denne odchádza za 

prácou 310, čiže 39,74% ekonomicky aktívnych osôb. V roku 2001, v rámci migrácií za 

prácou najviac ľudí sa zaoberalo veľkoobchodom, maloobchodom, opravou motorových 

vozidiel a motocyklov (5,13%) a pracovalo v stavebníctve (4,74%). Kvôli výrazným 

zmenám v ponuke firiem v okolitých mestách a obciach v rokov 2004 - 2008 tieto údaje už 

nie sú celkom vierohodné. V súčasnosti miestni ľudia sú zamestnaní mimo obce najmä 

v nasledovných firmách: 

- Samsung Slovakia Galanta, 

- Jasplastik Galanta, 

- Schütt Dunajská Streda, 

- AKT Natural Čierna Voda, 

- Agrofruct Čierna Voda, 

- Fyzokol Čierny Brod. 

V budúcnosti môže byť problémom aj dostupnosť pracovnej sily, hlavne pre také 

firmy, ktoré ponúkajú nízke platy, lebo obyvatelia si nájdu zamestnanie radšej v Bratislave 

za vyššie platy aj na úkor viac ako hodinového cestovania. Novozaložené firmy už teraz 

zápasia s nedostatkom nízko kvalifikovanej pracovnej sily a je zrejmé, že spoľahlivých 

nových pracovníkov si nájde len zamestnávateľ, ktorý ponúkne lepšiu zárobkovú možnosť. 

Z toho ale vyplýva, že v budúcnosti sa na území obce oplatí rozvíjať len odvetvia s vyššou 

pridanou hodnotou.  

 

Tabuľka 2.1.15: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa odvetvia hospodárstva 

Odvetvie hospodárstva Ekonomicky 

aktívne osoby 

spolu 

z toho 

odchádza do 

zamestnania 

Ekonomicky 

aktívne osoby 

v % 

z toho odchádza 

do zamestnania 

v % 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a 

súvisiace služby 

65 24 8,33 3,08 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené 

služby 

2 1 0,26 0,13 

Ťažba nerastných surovín 1 1 0,13 0,13 

Priemyselná výroba 77 36 9,87 4,62 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a 

vody 

6 4 0,77 0,51 

Stavebníctvo 59 37 7,56 4,74 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel, motocyklov a 

spotrebného tovaru 

94 40 12,05 5,13 

Hotely a reštaurácie 16 2 2,05 0,26 

Doprava, skladovanie a spoje 27 11 3,46 1,41 
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Peňažníctvo a poisťovníctvo 5 3 0,64 0,38 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a 

obchodné služby, výskum a vývoj 

22 20 2,82 2,56 

Verejná správa a obrana, povinné 

sociálne zabezpečenie 

71 14 9,10 1,79 

Školstvo 47 22 6,03 2,82 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 49 35 6,28 4,49 

Ostatné verejné, sociálne a osobné 

služby 

25 15 3,21 1,92 

EA bez udania odvetví 214 45 27,44 5,77 

Spolu 780 310 100,00 39,74 

Zdroj: SODB 2001 

 

Graf 2.1.22: Ekonomicky aktívne bývajúce obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva 

v obci Mostová 
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V obci Mostová je možné zamestnať sa vo verejnom sektore na obecnom úrade a v 

materskej a základnej škole (tabuľka 2.1.16, graf 2.1.23). Zo všetkých ľudí  pracujúcich vo 

verejnej sfére tvoria viac ako 78% ženy. Keď zoberieme počet ekonomicky aktívnych ľudí 

z roku 2001 vo verejnej sfére v obci pracuje len cca 4,2% ľudí.    

 

Tabuľka 2.1.16: Počet zamestnancov vo verejnej sfére 

názov zariadenia počet 

zamestnancov 

z toho 

ženy 

počet zamestnancov 

v % 

ženy 

v % 

obecný úrad 10 7 30,30 21,21 

ZŠ a MŠ s V a VJM 

Mostová 

23 19 69,70 57,58 

celkom 33 26 100,00 78,79 

Zdroj: obecný úrad 
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Graf 2.1.23: Počet zamestnancov vo verejnej sfére 
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Podnikateľské subjekty a ich štruktúry 

 Hospodárstvo obce Mostová charakterizuje veľký podiel miestnych podnikov, 

živnostníkov a súkromne hospodáriacich roľníkov (tabuľka 2.1.18), silný vplyv stredných 

a veľkých podnikov v okolitých mestách (Galanta, Trnava, Sládkovičovo, Šaľa, Dunajská 

Streda a Bratislava) a zastúpenie verejného sektora (tabuľka 2.1.16).  

Z hľadiska rozdelenia podnikateľských subjektov do jednotlivých sektorov (tabuľka 

2.1.17, graf 2.1.24) najviac je v terciárnej sfére (50%) a najmenej v primárnej sfére (10%). 

Podľa počtu hospodárskych subjektov významné je zastúpenie aj sekundárneho sektora 

(40%). Podľa jednotlivých hospodárskych odvetví (graf 2.1.25), najviac podnikateľských 

subjektov sa zaoberá obchodovaním a dopravnými službami (37%), stavebníctvom (30%) 

a peňažníctvom a nehnuteľnosťami (13%). V primárnom sektore sa zaoberajú len 

poľnohospodárskou výrobou. V sekundárnom sektore sa najviac podnikateľských 

subjektov (graf 2.1.26) živí stavebníctvom (75%). V terciárnom sektore (graf 2.1.27) sa až 

74% podnikateľských subjektov zaoberá obchodovaním a dopravnými službami.  

 

Tabuľka 2.1.17: Počet a podiel podnikateľských subjektov podľa jednotlivých sektorov  

obec počet 

subjektov 

spolu 

primárna sféra sekundárna sféra terciárna sféra 

poľnohos-

podárstvo 

priemysel stavebníctvo  obchod, 

hotely, 

doprava 

peňažníctvo, 

nehnuteľnosti 

Mostová                                  156 16 16 47 57 20 

Spolu podľa 

hospodárskych sfér 16 63 77 

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj 

 

Graf 2.1.24: Podiel jednotlivých hospodárskych sfér podľa počtu podnikateľských 

subjektov 

Podiel jednotlivých hospodárskych sfér podľa počtu 

subjektov v Mostovej

terciárna sféra

50%

primárna sféra

10%

sekundárna 

sféra

40%
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Graf 2.1.25: Podiel hospodárskych odvetví podľa počtu podnikateľských subjektov 

Podiel hospodárskych odvetví podľa počtu subjektov 

v Mostovej

obchod, hotely, 

doprava

37%

peňažníctvo, 
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13%
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30%
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10%
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vo

10%

 
 

Graf 2.1.26: Počet podnikateľských subjektov v sekundárnej sfére 

Zastúpenie hospodárskych odvetví v sekundárnej 

sfére podľa počtu subjektov v Mostovej

stavebníctvo 

75%

priemysel

25%

 
 

Graf 2.1.27: Počet podnikateľských subjektov v terciárnej sfére 

Zastúpenie hospodárskych odvetví v terciárnej sfére 

podľa počtu subjektov v Mostovej

peňažníctvo, 

nehnuteľnosti

26%

obchod, hotely, 

doprava

74%

 
 

Podľa právnej formy (tabuľka 2.1.18, graf 2.1.28) podnikateľské subjekty tvorí 

71% živnostníkov, 19% právnických osôb (obchodné spoločnosti), 8% súkromne 

hospodáriaci roľníci (SHR) a 2% slobodného povolania. Z týchto ukazovateľov vyplýva, 

že v porovnaní s údajmi regiónu v obci funguje značný počet právnických osôb 

a súkromne hospodáriacich roľníkov. V obci z hľadiska počtu hospodárskych subjektov na 

jedného obyvateľa pripadá 0,019 právnických osôb. Ďalej keď zoberieme celkový počet 

ekonomicky aktívnych ľudí z roku 2001 (780 ľudí) cca 15,8% ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva je živnostníkom resp. súkromne hospodáriacim roľníkom. 
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Tabuľka 2.1.18: Podiel podnikateľských subjektov podľa právnej formy  

obec počet subjektov 

spolu 

právnické 

osoby 

živnostníci slobodné 

povolania  

SHR 

Mostová                                  156 30 110 3 13 

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj 

 

Graf 2.1.28: Podnikateľské subjekty podľa právnej formy 

Podiel hospodárskych subjektov podľa právnej 

formy v Mostovej

slobodné 

povolania 

2%

SHR
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19%
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Na území obce funguje viac mikro-podnikov (tabuľka 2.1.19). Napriek tomu, že 

v primárnej sfére je najmenej podnikateľských subjektov (tabuľka 2.1.17), práve v tomto 

sektore je najviac zamestnaných ľudí (49%), keďže najväčším zamestnávateľom v obci je 

„ZELTOP spol. s r.o.“ (graf 2.1.29). Ďalej podľa počtu zamestnancov sekundárnu sféru 

tvorí 26% a terciárnu sféru 25% zamestnaných ľudí. V zmysle kategorizácie Európskej 

únie len jedna firma (ZELTOP spol. s r.o.) je zaradená do stredných podnikov (od 26 do 

250 zamestnancov) a ostatné miestne firmy sú považované ako mikro-podniky (od 1 do 9 

zamestnancov). V sekundárnom sektore (graf 2.1.30) 44% ľudí sa zaoberá spracovaním 

dreva a 31% ľudí pracuje v textilnom priemysle. V terciárnom sektore (graf 2.1.31) 40% 

zamestnaných ľudí sa zaoberá opravou elektrických zariadení a 33% obchodovaním.  

 

Tabuľka 2.1.19: Štruktúra mikro, malých a stredných podnikov v obci Mostová podľa 

počtu zamestnancov                          

P.č. Odvetvie Počet 

zamestnancov 

Sféra 

1 Poľnohospodárstvo 30 Primárna 

Počet zamestnancov v primárnej 

sfére celkom 

30 

4 Spracovanie potravín 4 Sekundárna 

5 Spracovanie dreva 7 

6 Textilný priemysel 5 

Počet zamestnancov v sekundárnej 

sfére celkom 

16 

11 Oprava elektrických zariadení 6 Terciárna 

12 Oprava motorových vozidiel 4 

15 Obchod 5 

Počet zamestnancov v terciárnej 

sfére celkom 

15 

Počet zamestnancov celkom 61 

Zdroj: obecný úrad 
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Graf 2.1.29: Podiel hospodárskych sfér podľa počtu zamestnancov 

Podiel hospodárskych sfér podľa počtu zamestnancov
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Graf 2.1.30: Štruktúra podnikov v sekundárnom sektore podľa počtu zamestnancov 

Štruktúra podnikov v sekundárnom sektore podľa počtu 

zamestnancov
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Graf 2.1.31: Štruktúra podnikov v terciárnom sektore podľa počtu zamestnancov 

Štruktúra podnikov v terciárnom sektore podľa 

počtu zamestnancov
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Obchody a služby v obci 

 Miestne obyvateľstvo si stále vyžaduje skvalitňovanie a rozširovanie poskytovaných 

služieb. Na základe údajov získaných z Trnavského samosprávneho kraja na území obce je 

14 predajní, z ktorých 2 sa zaoberá predajom potravín, 4 predajom zmiešaného tovaru, 7 

predajom tovaru nepotravinového charakteru a 1 predajom pohonných látok. Ďalej v obci 

funguje celkom 6 stravovacích a pohostinských zariadení (tabuľka 2.1.21). Najväčším 

problémom v rámci niektorých stravovacích a ubytovacích zariadení je nízka kvalita 

poskytovaných služieb. V obci funguje len jedna firma (Eurotrade s.r.o.), ktorá sa zaoberá 

ubytovacími službami. Kapacita tejto turistickej ubytovne je 34 lôžok a využívajú ju najmä 

pracovníci, ktorí robia na okolí na stavbách a vo veľkých firmách (napr. Samsung, 

Jasplastik, atď.).   

V obci z bankových a finančných služieb len Poštová banka je prístupná, ktorá 

využíva pobočku Slovenskej pošty. Najväčším problémom v rámci týchto služieb je 

chýbajúci bankomat.   
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Tabuľka 2.1.20: Maloobchodné predajne a pohostinské odbytové strediská v obci Mostová 

predajňa obchodné 

domy a 

nákupné 

strediská 

pohostinské 

odbytové 

strediská 
potraviny zmiešan. 

tovar 

nepotravin. 

tovar 

pohonné 

látky  

2 4 7 1 0 3 

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj 

 

Tabuľka 2.1.21: Stravovacie služby v obci Mostová 

Zariadenie Názov zariadení Adresa Kapacita 

Pohostinstvo ČARDA "Turul" Mostová 521, 925 07   

Reštaurácia Zlatý bažant Mostová 308, 925 07 100 

Kaviareň Bianco bar Mostová 440, 925 07 30 

Tutti bar Mostová 119, 925 07 30 

Jedáleň Pri základnej škole Mostová 210, 925 07 200 

Pri súkromnom strednom 

odbornom učilišti 

Hlavná 9, 925 07 

Mostová 

100 

Zdroj: obecný úrad 

 

Rekreácia a cestovný ruch 

Napriek tomu, že na území obce existuje veľký potenciál na rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu (rieky Malý Dunaj a Čierna Voda, oddychová zóna pri Šorjákoši, 

kultúrne a historické zdroje, športovo- rekreačné zariadenia) prakticky nemôžeme hovoriť 

o existencií tohto odvetvia. Oddychová zóna Šorjákoš je časť katastrálneho územia 

Mostová. Je zaujímavé že nesusedí s intravilánom Mostovej.  Táto časť obce leží pri rieke 

Malý Dunaj a Čierna Voda. Medzi Šorjákošom a obcou Mostová leží obec Čierna Voda. 

Pôvodne to bol majer Matúša Čáka, po ktorom to zdedili Esterházyovci a patrilo ku 

Tomášikovo až do roku 1953. V súčasnosti sa tu ešte nachádza bývalý kaštieľ a domy pre 

služobníctvo. Neďaleko majera je množstvo lužných lesov a pôvodnej prírody. Asi na 2 

km smerom k hati je mŕtve rameno Malého Dunaja, Aggerdő. Tu každoročne viackrát 

usporadúvajú rybárske preteky a miestny rybári udržiavajú mŕtve rameno v dobrom stave. 

Pri ramene sa začína chatová oblasť. Návštevníci tu majú možnosť na vodnú turistiku, 

rybolov, pešie túry. Asi na 1km od hati sa nachádza vodný kolový mlyn Maticza, kde 

okrem oboznámenia sa s históriou a fungovaním mlyna, návštevníci môžu sa okúpať aj 

v Malom Dunaji. V súčasnosti pri majeri je štrkovisko, ktoré majiteľ chce využiť na 

rekreačné účely. V lokalite Starý háj na brehu Malého Dunaja sa nachádza záhradkárska 

oblasť. V okolí sa nachádzajú viaceré rekreačné oblasti a zariadenia viazané na pririečnu 

turistiku a vodné športy. V katastrálnom území Mostová II sa nachádza 31 chát. 

Napriek existujúcim prírodným potenciálom miestne ubytovacie a stravovacie 

zariadenia nežijú z cestovného ruchu a ani neponúkajú žiadne služby pre návštevníkov 

územia. Z tohto dôvodu práve existujúce prírodné hodnoty by v budúcnosti mohli byť 

využívané na rozvoj vodnej turistiky (napr. rybolov, splav Malého Dunaja a Čiernej vody). 

Ďalej po vytvorení rekreačných zón pri vodných plochách a vybudovaní cyklotrás medzi 

okolitými obcami by mohli byť vytvorené podmienky pre aktívnu turistiku. V súčasnosti 

zo športovo-rekreačných zariadení (tabuľka 2.1.22) len strelnica a futbalové ihrisko sa 

využíva na regionálnej úrovni. Ostatné zariadenia (telocvičňa, kultúrny dom a knižnica) 

majú len miestny charakter.  
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Tabuľka 2.1.22: Športovo-rekreačné zariadenia v obci Mostová 

Názov Počet Popis  

Strelnica  1 Strelnica na asfaltové holuby, prevádzkovateľom je 

Poľovnícky zväz Mostová 

Futbalové ihrisko 1 Obec Mostová 

Telocvičňa 2 

Pri základnej škole a súkromnom strednom odbornom 

učilišti 

Kultúrny dom 1 

Obecný úrad Mostová,  kapacita 150 osôb, tel. 031 

7848201  

Knižnica    Obecný úrad, Mostová 120,  5104 knižných jednotiek  

Zdroj: obecný úrad 

 

 

Nezamestnanosť 

Možnosť nájsť si prácu pre obyvateľov obce sa priebežne zlepšuje. Je to spôsobené 

príchodom stredných a veľkých zahraničných firiem do okolitých miest (Samsung Galanta, 

Volkswagen Bratislava, Peugeot Citröen Trnava) a možnosťou zamestnať sa 

v stavebníctve, hlavne v Bratislave.  

Počet nezamestnaných v obci (tabuľka 2.1.23, graf 2.1.32) má od roku 2003 

klesajúcu tendenciu. Za 4,5 roka počet nezamestnaných ľudí klesol o 8,99%. Koncom júna 

2007 v obci bolo evidovaných len 6,52% nezamestnaných, z ktorých viac ako 70% bola 

žien (4,65%). Napriek klesajúcemu tendenciu nezamestnaných bolo o 2,34% viac 

nezamestnaných ľudí (koncom roka 2006) v obci ako v okrese Galanta. Nezamestnanosť 

žien (graf 2.1.33) v obci v porovnaní s okresom Galanta je horšia o 2,07% (koncom roka 

2006).  

 

Tabuľka 2.1.23: Vývoj počtu nezamestnaných  

Rok Mostová Mostová okres Galanta okres Galanta 

celkom z toho 

žien 

celkom 

v % 

ženy v % celkom ženy celkom 

v % 

ženy 

v % 

2003 125 53 15,51 6,58 6 137 2 893 12,36 5,83 

2004 96 53 12,17 6,72 4 351 2 355 8,96 4,85 

2005 103 60 13,61 7,93 3 611 2 012 7,75 4,32 

2006 61 41 8,09 5,44 2 667 1 562 5,75 3,37 

k 06.2007 49 35 6,52 4,65         

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 

 

Graf 2.1.32: Vývoj nezamestnanosti v obci Mostová a okrese Galanta 

Vývoj počtu nezamestnanosti v Mostovej a okrese Galanta
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Graf 2.1.33: Vývoj nezamestnanosti žien v obci Mostová a okrese Galanta  

Vývoj počtu nezamestnaných žien v Mostovej a okrese 
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V obci podľa vzdelanostnej štruktúry koncom júna 2007 (tabuľka 2.1.24, graf 

2.1.34) až 63,27% nezamestnaných malo základné vzdelanie a 22,45% malo ukončenú 

učňovskú školu. Tretiu skupinu nezamestnaných (8,16%) tvorili obyvatelia so strednou 

odbornou školu s maturitou. Najviac nezamestnaných žien k sledovanému obdobiu malo 

základné vzdelanie (46,94%) a malo ukončenú učňovskú školu (10,20%). Z týchto údajov 

vyplýva, že v porovnaní s regiónom v obci je veľmi veľa nezamestnaných ľudí zo 

základným vzdelaním.  

 

Tabuľka 2.1.24: Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných v obci Mostová k 06.2007 

Ukončené vzdelanie Mostová Mostová 

celkom z toho 

žien 

celkom 

v % 

z toho 

žien v % 

základné vzdelanie 31 23 63,27 46,94 

vyučení 11 5 22,45 10,20 

stredné odborné školy s maturitou 4 4 8,16 8,16 

vyššie vzdelanie 1 1 2,04 2,04 

bez vzdelania 2 2 4,08 4,08 

Celkom 49 35 100,00 71,43 

Zdroj: obecný úrad 

 

Graf 2.1.34: Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných v obci 
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Z hľadiska vekovej štruktúry (tabuľka 2.1.25, graf 2.1.35) väčšiu časť tvoria 

nezamestnaní vo veku 35-39 rokov (18,37%), 40-44 rokov (18,37%) a 45-49 rokov 

(16,33%). Ženy sú nezamestnané hlavne vo vekových kategóriách 40-44 rokov (14,29%), 
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35-39 rokov (12,24%), 45-49 rokov (10,20%) a 55-59 rokov (10,20%). Z tohto grafu 

vyplýva, že nezamestnaní sú hlavne v stredných vekových kategóriách od 35 rokov, čo je 

v porovnaní s regiónom veľmi zriedkavé.  

 

Tabuľka 2.1.25: Veková štruktúra nezamestnaných v obci Mostová k 06.2007 

 Vek Mostová Mostová 

celkom z toho 

žien 

celkom 

v % 

ženy 

v % 

15-19 1 1 2,04 2,04 

20-24 3 3 6,12 6,12 

25-29 2 2 4,08 4,08 

30-34 5 3 10,20 6,12 

35-39 9 6 18,37 12,24 

40-44 9 7 18,37 14,29 

45-49 8 5 16,33 10,20 

50-54 6 3 12,24 6,12 

55-59 6 5 12,24 10,20 

Spolu 49 35 100,00 71,43 

Zdroj: obecný úrad 

Graf 2.1.35: Veková štruktúra nezamestnaných v obci  
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Podľa dĺžky evidencie (tabuľka 2.1.26, graf 2.1.36) viac ako 36% nezamestnaných 

je evidovaných viac ako 24 mesiacov, ktorí podľa skúseností sa ani nechcú zamestnať. 

Ďalšie početné kategórie tvoria nezamestnaní od 14 do 24 mesiacov (26,53%) a do troch 

mesiacov (18,37%). Z nezamestnaných žien je až 28,57% evidovaných viac ako 24 

mesiacov a 18,37% je evidovaných od 14 do 24 mesiacov.   

 

Tabuľka 2.1.26: Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie v obci k 06.2007 

 Doba (mes.) Mostová Mostová 

celkom ženy celkom 

v % 

ženy 

v % 

Do 3 9 7 18,37 14,29 

4-6 7 3 14,29 6,12 

7-9 1 1 2,04 2,04 

10-13 1 1 2,04 2,04 

14-24 13 9 26,53 18,37 

nad 24 18 14 36,73 28,57 

Spolu 49 35 100,00 71,43 

Zdroj: obecný úrad 
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Graf 2.1.36: Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie 
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Na záver môžeme konštatovať, že pri vytvorení nových pracovných miest je 

potrebné zohľadniť hlavne nezamestnanosť v obci. Z týchto údajov vyplýva, že nové 

pracovné miesta je potrebné vytvoriť najmä pre ľudí zo základným a učňovským 

vzdelaním a nad 35 rokov.   

 

 

  22..11..33  OObbččiiaannsskkaa  vvyybbaavveennoossťť  

 

Technická infraštruktúra 

Vybavenie obce  technickou infraštruktúrou je podobné regiónu (tabuľka 2.1.27 a 

2.1.28, graf 2.1.37). V katastri obce je cca 7,1 km cestnej siete, ktorá nie je v najlepšom 

technickom stave. Cez obec vedie frekventovaný úsek cesty II. triedy č. II/507 Galanta – 

Dunajská Streda, ktorá je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Okrem toho od 

obce Mostová cez obec Čierna Voda k obci Veľké Úľany vedie cesta III. triedy č.III/05727. 

Cesty v intraviláne obce sú vo vlastníctve obce.  

Obec je napojená na prímestskú a aj na expresnú autobusovú dopravu. Jedná sa o 

nasledovné trasy: 

 Galanta – Dunajská Streda 

 Dunajská Streda – Trnava. 

Železnica na území obce nie je, avšak v okresnom meste Galanta (8km) sa 

nachádza frekventovaná medzinárodná trasa Bratislava - Štúrovo.  

Vodovodná a elektrická sieť je vybudovaná kompletne, ale podľa údajov so sčítania 

obyvateľstva z roku 2001 domácnosti na vodovodnú sieť sú napojené len na 89,5%. 

Vodovodnú sieť prevádzkuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta. 

Voda je dodávaná zo zdroja, ktorý sa nachádza pri obci Jelka, ale sú obyvatelia, ktorí 

používajú aj vlastné studne. Elektrifikácia je riešená vzdušným elektrickým vedením so 

110 kV sieťou a distribučná sieť v sídle je 22 kV. Prevádzkovateľom energetickej siete je 

Západoslovenská energetika a.s.. Plynová sieť je vybudovaná kompletne v celej obci, ale 

podľa štatistických údajov z roku 2001 domácnosti sú plynofikované len na cca 83%. 

V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť a ani čistička odpadových vôd (ďalej ČOV), 

preto domácnosti majú vybudované vlastné žumpy (cca 94% domácností). V obci však 

v najbližšom období plánujú vybudovať kanalizačnú sieť v rámci projektu „Odvedenie 

a čistenie odpadových vôd  a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta “. Lídrom 

projektu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a finančne by mal byť podporený 

z kohézneho fondu EÚ. Vybavenie domácností so splachovacím záchodom (70,0%) 

a s kúpelňou (88,4%) nie je vyhovujúce. V obci je vybudovaný verejný rozhlas, verejné 
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osvetlenie a telefónny rozvod, naopak káblová televízia nie je a ani sa neplánuje. Údaje o 

vybavení domácností  technickou infraštruktúrou sú zo sčítania obyvateľstva z roku 2001, 

preto už nezobrazujú reálny stav.  

 

Tabuľka 2.1.27: Vybavenosť obce technickou infraštruktúrou  

Infraštruktúra   

Cestná sieť v km 7,186 

Železničná sieť v km Nie  

Plyn v m 7 000 

Kanalizácia v m 0 

ČOV Nie 

Vodovod v m 7 000 

Vodný zdroj Centrálny vodovod 

Zber TKO Áno 

  Klasický Áno 

  Separovaný Áno 

Domové ČOV 2 ks 

Spôsob vykurovania plynové 

Vedenie el. energie - vzdušné Áno 

Autobusová stanica Áno 

    Autobusové spojenie Galanta - Dunajská Streda 

    Z toho expresné Dunajská Streda 

Trnava 

Telefónny rozvod Áno 

Rozhlas Miestny rozhlas 

Káblová TV Nie 

Zdroj: obecný úrad 

 

Tabuľka 2.1.28: Vybavenie domácností  technickou infraštruktúrou 

Vybavenie Počet bytov Počet bytov v % 

S plynom zo siete 387 83,0 

S vodovodom v byte 417 89,5 

S vodovodom mimo bytu 15 3,2 

Bez vodovodu 24 5,2 

Nezistené 10 2,1 

Septik (žumpa) 436 93,6 

So splachovacím záchodom 326 70,0 

S kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 412 88,4 

Bytov spolu 466   

Zdroj: SODB 2001 
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Graf 2.1.37: Vybavenie domácností technickou infraštruktúrou 
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Sociálna infraštruktúra 

V obci nefunguje domov dôchodcov ani domov sociálnych služieb. Sociálnu 

starostlivosť v obci v rámci opatrovateľskej služby zabezpečuje „Domov na pol ceste 

n.o.“ v spolupráci s obcou. V súčasnosti je opatrených cca 11 ľudí. Stravovanie zdravotne 

postihnutých a starých ľudí je zabezpečené v reštaurácií „Zlatý bažant“.   

 

 

Zdravotná infraštruktúra 

V obci funguje zdravotné stredisko a súkromná lekáreň (tabuľka 2.1.29). 

V zdravotnom stredisku sa poskytuje všeobecná zdravotná starostlivosť pre deti a 

dospelých každý deň. Okrem toho tu ordinuje aj zubný lekár každý deň a gynekológ 

dvakrát do týždňa. Ďalšie služby zdravotnej starostlivosti (napr. odborní lekári) sú 

dostupné v Galante v Nemocnici s poliklinikou vzdialenej 8 km od obce.   

 

Tabuľka 2.1.29: Zdravotnícke zariadenia v obci Mostová 

Názov zdravotníckeho 

zariadenia 

Meno lekára Kontakt 

Obvodný lekár MUDr. Ľudovít Undesser Obvodné zdravotné 

stredisko, Mostová č.137, 

925 07  
Detská lekárka MUDr. Adriana Miklósová  

Stomatológ MUDr. Ondrej Szalay  

Gynekológ MUDr. Juraj Puha 

Súkromná lekáreň AIDA Ida Vallová a Jana Megová 

- vedúce  

Mostová č.138, 925 07  

Zdroj: obecný úrad 

 

 

Kultúrna infraštruktúra 

História 

Prvá zmienka o obci je z roku 1245 ako Curty, ktorá vznikla pri obchôdzke chotára 

dediny Nyék (dnes Čierna Voda). Obec bola pôvodne majetkom hradu Bratislava. 

Začiatkom 14. storočia bola obec majetkom Matúša Čáka. V dobových listinách sa 

spomínajú aj samostatné obce Kürt a Német Kürt. Od roku 1491 sa obec spomína ako 

majetok hradného panstva Šintava. V roku 1624 prešiel Kürt do majetku Eszterházyovcov, 

sídliacich v meste Galanta. V obci Kürt sa stal v polovici 17. stor. zemepánom Lőrinc 

Szécsényi. V roku 1817 sa čeklísky veľkostatok rozdelil na tri časti. Kürt pripadla k 

panstvu Tallós (dnes Tomášikovo). Elek Fényes v roku 1831 píše o obci ako Hidas Kürt. 
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Po roku 1919 sa Hidaskürt stal súčasťou novovzniknutej I. ČSR a jeho meno bolo 

poslovenčené na Mostová Kert.  

 

Archeologické náleziská 

V katastri obce Mostová sú evidované praveké, včasnodejinné a stredoveké sídliská 

najmä z doby kamennej, doby bronzovej a veľkomoravského obdobia. V katastri obce je 

neskorolaténske opevnenie. Na polohe Pieskovňa boli zachytené nálezy z mladšej doby 

rímskej. Na polohe Mestertoi dűllő sa nachádza laténske a dácke osídlenie. Na polohe 

Homokdombok sa nachádza mezolitické osídlenie z obdobia tardenosienu. Na polohe 

Kimszorek sa nachádzajú sídliskové objekty zo včasnoslovanského (pražský typ). Je preto 

nanajvýš pravdepodobné, že pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou dôjde 

k narušeniu archeologických nálezísk a bude nutné vykonať tu záchranný archeologický 

výskum v zmysle zákona 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 

 

Kultúrne zdroje a historické pamiatky 

Kultúrne pamiatky: 

 Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža - najvýznamnejšia pamiatka obce, 

prvýkrát spomínaná v roku 1396 ako fília farnosti v Hegyi (časť Čierneho Brodu). 

Táto však v polovici 18.storočia bola zbúraná. Na jej mieste bola v rokoch 1758-

1759 grófom Károlyom Eszterházym, egerským biskupom postavený 

neskorobarokový kostol na základe projektov staviteľa Jakaba Fellnera. Je to 

monumentálna jednoloďová stavba s presbytériom s oblým uzáverom, pristavanou 

sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Nástenné maľby v kostole sú 

dielom známeho maliara Ödöna Massányiho. Veľmi významnú úlohu zohráva 

organový chór na západnej strane lode bez podpôr. Organ pochádza z 19. storočia, 

je dodnes funkčný ale značne poškodený. Hlavný oltár je z konca 19.storočia, jeho 

ústredným obrazom je obraz Povýšenia sv. Kríža a na ňom sú osadené sochy sv. 

Štefana kráľa a sv. Alžbety uhorskej. 

 Synagóga - v obci kedysi žila početná židovská komunita, o tom svedčí aj židovský 

cintorín na konci dediny pri Čiernom Brode. V roku 1896 v obci z 1752 obyvateľov 

128 malo židovské vierovyznanie. V druhej polovici 19.storočia postavili svoju 

modlitebňu. Synagóga stála vedľa dnešnej ZŠ slovenskej. Synagóga bola zbúraná 

v 50 rokoch 20 storočia. 

 Evanjelická modlitebňa - dom č.17 je bývalá krčma a mäsiarstvo rodiny 

Hegedűsovcov, ktorý v 50. rokoch 20. storočia kúpili tunajší repatrianti 

z Maďarska a upravili pre potreby evanjelického cirkevného zboru. V súčasnosti je 

budova zrenovovaná a týždenne raz sa konajú v ňom evanjelické náboženské 

obrady.  

 Rímskokatolícka fara - pri kostole postavili faru v roku 1774-1775. Predná časť 

starej budovy bola zbúraná v roku 1977. Zostala len bočná časť starej budovy a vo 

dvore postavili v roku 1975 novú faru.  

 

Cirkevné pamiatky a pamätníky: 

 Súsošie Kalvárie - kamenné súsošie stojí pred kostolom. Bol postavený  v  roku 

1760 v barokovo- klasicistickom slohu. Autorom súsošia bol Georgius Alt 

a postavil ho na pamiatku tunajšej morovej epidémie. Je to mrežami ohradený 

priestor, v strede je kamenný kríž a na predných pilieroch je socha sv.Jána 

evanjelistu a Panny Márie.  

 Socha sv. Jána Nepomuckého - táto socha je polychrómovaná kamenná a stojí 

pred rímskokatolíckou farou. Na podstavci sochy je menoslov obecného vedenia z 
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roku 1800. Farárom obce bol András Németh, starostom György Bózsing a sudcom 

György Huszár. Socha stála na mieste, kde v súčasnosti stojí čarda Turul, boli tu 

močiare. Socha sv. Jána Nepomuckého mal chrániť obec pred povodňami. Na 

dnešné miesto bol prenesený 1989. 

 Socha sv. Floriána - bol postavený na začiatku 19 storočia. Stojí pred dnešnou 

pekárňou a bohužiaľ nápis na podstavci je už nečitateľný. 

 Trojičný stĺp - socha stojí pri križovatke smerom na Čiernu Vodu. Na vysokom 

stĺpe je osadené kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice. Stĺp bol postavený v roku 

1817 Lajosom Hodúrom a manželkou Joli Mészáros.  

 Prícestný kamenný kríž s kamenným korpusom - socha stojí pred reštauráciou 

Zlatý bažant. Kamenný kríž dal postaviť v roku 1766 Mátyás Firsutih. Okolo sochy 

je malý park s ohradou. 

 Reliéf v stene kostola - reliéf pôvodne bol osadený v stene obecnej školy. Po 

zbúraní školy bol reliéf v roku 1988 osadený do vonkajšej steny rímskokatolíckeho 

kostola. Na reliéfe je znázornený Kristus privolávajúci deti so slovami „Engedjétek 

hozzám a kisdedeket“ (Nechajte maličkých prísť ku mne). 

 Hrobka maďarských vojakov padlých počas II. svetovej vojny - nachádza sa na 

cintoríne. 

 Ústredný kríž cintorína - kríž je na vysokom stĺpe s kamenným korpusom, na 

podstavci sa nachádza reliéf Sedembolestnej Panny Márie. Kríž bol postavený 

pravdepodobne v 19. storočí. 

 Pamätník k obetiam I. svetovej vojny - v lodi rímskokatolíckeho kostola sa 

nachádza pamätník z roku 1927. Je to dielo známeho bratislavského sochára 

Alajosa Riegeleho. Pamätník sa skladá z dvoch častí. Na stene sa nachádza 

mramorová tabuľa s orámovaním, na ktorej je vyrytých 52 mien obetí. Pod ňou na 

podstavci je osadené súsošie Piety. Pamätník dala vyrobiť vdova Istvána Benkőa. 

 Pomník obetiam II. svetovej vojny - pomník sa nachádza na cintoríne. Je to 

sústava troch mramorových tabuliek postavený a navrhnutý Tiborom Cservenkou v 

roku 1995. 

 Pamätník vo dvore rímskokatolíckej fary - pamätník je osárium (kostnica) 

zrušeného starého cintorína okolo kostola. Osárium je vymurovaná jama postavená 

v roku 1995. 

 

Ostatné pamätné miesta: 

 Pamätná tabuľa k 25. výročiu oslobodenia obce sovietskou armádou 31.marca 

1945. Tabuľa sa nachádza budove ONIX-u, bývalý MNV. 

 Plastika Turula - pred čardou Turul sa nachádza cementová plastika vtáka turula. 

Plastika je osadená na vysokom štvorcovom podstavci. 

 Plastika mladíka sadiaceho kvety – táto socha je v parku ZŠ s VJM  zo 70. rokov 

20. storočia.   

 Pamätná tabuľa Istvána Széchenyiho – sa nachádza na stene strediska 

praktického vyučovania pri SSOU. Pamätník bol postavený Jánosom Cservenkom 

a Széchenyi spoločnosťou v roku 1997. Reliéf je darom Sedmohradskej spoločnosti. 

 Plastika Anonymus - je to dielo rodáka z Mostovej, akademického maliara 

Alexandra Kissa. Je to najnovšia plastika  v obci z roku 2004. Celé dielo sa skladá 

z dvoch betónových pekne urobených držiacich stĺpov a z ústrednej časti. Ústrednú 

časť tvorí dvojkreslo z medi. Predná časť znázorňuje minulosť, s vyrytým textom 

„Halotti beszéd“ (Úmrtný príhovor) a z druhej strany budúcnosť s 

vyrytým technickým pokrokom. 



 38 

Technické pamiatky: 

 Parný mlyn - veľký hospodársky rozmach v Mostovej nastal založením 

Spoločnosti Mostovský parný mlyn v roku 1895. V roku 1905 postavili a dali do 

prevádzky parný mlyn. Vyrábali tu veľmi kvalitnú múku rôznych druhov. V 50. 

rokoch 20. storočia boli z mlyna odstránené stroje. Je to veľmi výrazná 

viacposchodová budova. 

 

 

Bývanie  

V obci Mostová v posledných rokoch aktívna bytová politika nebola veľmi 

podporená, keďže za posledných 5 rokov bolo vybudovaných len 12 obecných nájomných 

bytových jednotiek (v rokoch 2004 a 2005) a stavebné pozemky v súčasnosti nie sú ani 

dostupné.  

Počet domov a bytov (tabuľka 2.1.30, graf 2.1.38) od roku 1991 do roku 2001 

klesol o 22 domov a bytov. Tempo výstavby bytov a domov má od roku 1980 klesajúcu 

tendenciu (tabuľka 2.1.31, graf 2.1.39). Najviac domov bolo postavených v rokoch 1971 až 

1980 (89 domov / desaťročie). Všetky tieto údaje sú zo sčítania obyvateľstva z roku 2001, 

preto už nezobrazujú reálny stav 

 

Tabuľka 2.1.30: Vývoj počtu domového a bytového fondu v obci od roku 1970 

  

Rok 

1970 1980 1991 2001 

Počet domov a bytov 837 912 927 905 

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave 

 

Graf 2.1.38: Vývoj počtu domového a bytového fondu od roku 1970 
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Tabuľka 2.1.31: Obdobie výstavby domového a bytového fondu obce 

Obdobie výstavby 

bytov 

Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatné 

budovy 

Domový 

fond spolu 

Do roku 1945 65 0 1 66 

1946-1970 186 12 0 198 

1971-1980 80 8 1 89 

1981-1990 62 12 0 74 

1991-2001 38 0 1 39 

Spolu 431 32 3 466 

Zdroj: SODB 2001 
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Graf 2.1.39: Obdobie výstavby domového fondu 
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Štruktúra bytového fondu v obci v porovnaní okolitými obcami je rovnaký. 

Domový a bytový fond (tabuľka 2.1.32, graf 2.1.40) tvorí 88% rodinné domy, 7% bytové 

domy a 5% ostatné budovy. Bytové domy v súčasnosti spravujú 4 spoločenstvá vlastníkov 

bytových a nebytových priestorov (tabuľka 2.1.33). Spoločenstvo vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa 

zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov. Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, 

nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním 

bytov a nebytových priestorov v dome, t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z 

verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a 

spoločných zariadení domu, ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov 

a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je 

nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve 

bytov. Pomer neobývaných domov a bytov (graf 2.1.41) je vysoký (10%) a tieto domy nie 

sú využívané ani na rekreáciu. Priemerný vek rodinných domov je 36 rokov, čo je 

v porovnaní so širším regiónom na priemernej úrovni. 

 

Tabuľka 2.1.32: Domový a bytový fond obce 

Počet Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatné 

budovy 

Spolu 

Domov spolu 481 8 3 492 

Trvale obývané domy 428 8 3 439 

Neobývané domy 53 0 0 53 

z toho určených na rekreáciu 1 0 0 1 

Priemerný vek domu 36 26 42 36 

Bytov spolu 484 32 3 519 

Trvale obývané byty 431 32 3 466 

Neobývané byty 53 0 0 53 

Domov a bytov spolu 965 40 6 1 011 

Trvale obývané domy a byty 859 40 6 905 

Neobývané domy a byty 106 0 0 106 

Zdroj: SODB 2001 
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Graf 2.1.40: Domový a bytový fond v obci Mostová 
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Graf  2.1.41: Podiel obývaných a neobývaných domov a bytov 
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Tabuľka 2.1.33: Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Názov Adresa Právna forma 

BYTOMA  Mostová č. 179, 92507 Spoločenstvá vlastníkov  

bytov a nebytových  

priestorov (ďalej: SVB a NP) 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov, Mostová 178  

Mostová č. 178, 92507 SVB a NP 

Spoločenstvo vlastníkov bytov 

Mostová č.177  

Mostová č. 177, 92507 SVB a NP 

SPOLOK  Mostová č. 180, 92507 SVB a NP 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, www.civil.gov.sk 

 

Podľa veľkosti bytov 37% trvale obývaných bytov má 3 izby, 26% má 4 izby 

a taktiež 26% má 5 a viac izieb (tabuľka 2.1.34, graf 2.1.42). Posledné údaje sú zo sčítania 

obyvateľstva, domov a bytov z roku 2001, preto už nezobrazujú na 100% súčasnú situáciu.  

 

Tabuľka 2.1.34: Trvale obývané byty podľa veľkosti 

Trvale obývané byty podľa veľkosti 

1 obytná 

miestnosť 

2 izby 3 izby 4 izby 5 + izieb spolu 

8 43 175 119 121 466 

Zdroj: SODB 2001 

 

 

http://www.civil.gov.sk/
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Graf 2.1.42: Trvale obývané byty podľa veľkosti 
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  22..11..44  VVzzddeelláávvaanniiee,,  kkuullttúúrraa  aa  nneezziisskkoovvýý  sseekkttoorr  

 

Vzdelávanie 

Vzdelanostná štruktúra obce podľa údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2001 

odzrkadľuje vidiecky charakter (tabuľka 2.1.35, graf 2.1.43). Prevláda základné vzdelanie 

(36,13%) a druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia s učňovským vzdelaním bez 

maturity (celkom 25,19%). Ukazovatele základného vzdelania v obci v porovnaní údajmi 

okresu Galanta sú horšie takmer o 10%. V prípade učňovského vzdelania je to približne na 

rovnakej úrovni. Tretiu skupinu najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelania 

v obci tvoria obyvatelia so strednou odbornou školou s maturitou (8,69%), čo je o 4,43% 

horšie ako priemer okresu Galanta (13,12%). V obci len 3,13% obyvateľov 

má vysokoškolské vzdelanie, a tým veľmi zaostáva za priemerom Západného Slovenska 

(8,2%). V okrese Galanta percentuálne zastúpenie tejto kategórie je lepšie o 1,39% 

(4,52%). Na záver môžeme konštatovať, že vzdelanostná úroveň obyvateľov obce veľmi 

zostáva nielen v porovnaní s okolitými mestami, Trnavským samosprávnym krajom, 

Západným Slovenskom, ale aj s okolitými obcami.  

 

Tabuľka 2.1.35: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského 

vzdelania  

Najvyšší skončený stupeň 

školského vzdelania 

Obec Mostová Obvod Galanta 

Počet ľudí Počet ľudí 

v % 

Počet ľudí Počet ľudí 

v % 

Základné 578 36,13 24 785 26,22 

Učňovské (bez maturity) 403 25,19 24 496 25,91 

Stred. odb. (bez maturity) 14 0,88 882 0,93 

Úplné stred. učňovské (s maturitou) 50 3,13 3 713 3,93 

Úplné stred. odborné (s maturitou) 139 8,69 12 401 13,12 

Úplné stred. všeob. 71 4,44 4 377 4,63 

Vyššie vzdelanie 2 0,13 387 0,41 

Vysokoškolské vzdelanie 50 3,13 4 274 4,52 

Bez udania škol. vzdelania 10 0,63 1 037 1,10 

Ostatní bez školského vzdelania 3 0,19 263 0,28 

Deti do 16 rokov 280 17,50 17 918 18,95 

Celkom 1 600 100,00 94 533 100,00 

Zdroj: SODB 2001 
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Graf 2.1.43: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského 

vzdelania  
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V obci Mostová funguje materská a základná škola s výchovným a vyučovacím 

jazykom maďarským a Súkromné stredné odborné učilište. Základná škola s vyučovacím 

jazykom slovenským po školskom roku 2004/2005 bola uzavretá kvôli malému počtu 

žiakov. Materská a základná škola sa nachádza na jednom mieste v 4 samostatných 

objektoch. Na budovách základnej a materskej školy od ich postavení (rok 1969) boli 

vykonané len menšie rekonštrukcie a údržbárske práce, preto sú vo veľmi zlom 

technickom stave.   

Podľa údajov obecného úradu, materskej a základnej školy (tabuľka 2.1.36, graf 

2.1.44) počet žiakov na základnej škole s VJM od školského roku 1999/2000 má výrazne 

klesajúcu tendenciu. Za posledných 9 rokov počet klesol až o 89 žiakov na súčasných 168 

žiakov. Počet žiakov na základnej škole s VJS od školského roku 1998/1999 do školského 

roku 2004/2005 mal stagnujúci, resp. mierne klesajúcu tendenciu. Počet detí na materskej 

škole bol sledovaný len za posledné 2 roky, preto nemôžeme určiť jeho presný vývoj, ale 

podľa predbežných údajov (počet narodených detí a prisťahujúcich obyvateľov za 

posledné roky) môžeme predpokladať pozitívny vývoj. Na základnej škole s VJM taktiež 

od školského roku 2008/2009 môžeme očakávať výrazný rast žiakov, keďže sa očakáva 

viac ako 200 žiakov. Je to zapríčinené vyšším podielom detí na materskej škole, ktorí 

pôjdu do 1. ročníka a vyšším podielom detí a žiakov zo susednej obce Čierna Voda, ktorí 

by mali opätovne navštevovať základnú školu s VJM v Mostovej.    

Zriadovateľom „Súkromného stredného odborného učilišťa s vyučovacím jazykom 

maďarským“ je p. Ing. János Cservenka.  Štátom právne zaregistrované Súkromné stredné 

odborné učilište v Mostovej začalo svoju činnosť 1. septembra 1990, ako prvá škola svojho 

druhu, na území vtedajšej ČSFR. Prekonajúc byrokratické prekážky a nástrahy, škola 

získala všetky úradné, právne povolenia, ktorými sa stala legitímnou súčasťou siete 

stredných škôl na Slovensku. Tak je to i v súčasnosti. Škola je plne disponovaná, každý rok 

otvára také odbory, o ktoré je záujem nielen zo strany žiakov ale aj zo strany ekonomiky 

štátu. 4-ročné študijné odbory (končiace maturitnou skúškou): 

 kozmetička  

 mechanik silnoprúdových zariadení  

 obchodná akadémia  

 umeleckoremeselné spracovanie dreva  

 mechanik silnoprúdových zariadení  

 operátor odevnej výroby- odevná výroba  
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3-ročné učebné odbory (končiace záverečnou skúškou): 

 kaderník  

 predavač – potravinársky tovar  

 stolár  

 murár  

 kuchár-čašník, kuchárka-servírka /príprava jedál/ - čašník, servírka  

 maliar  

 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá  

 elektromechanik – rozvodné zariadenia  

 krajčír – dámske odevy  

 cukrár  

 pekár  

Škola si od svojho počiatku za cieľ stanovila výchovu a kvalitné vzdelávanie, gardy 

odborníkov – majstrov, ktorí podporia ekonomickú nezávislosť maďarskej národnostnej 

menšiny na Slovensku.  

 

Tabuľka 2.1.36: Počet žiakov na materskej a základnej škole v obci 

Názov školy 1998/ 

1999 

1999/ 

2000 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

Materská škola                 26 28 

Základná škola 

s VJM 

230 257 251 241 223 215 201 194 175 168 

Základná škola 

s VJS 

30 27 28 33 25 22 22 0 0 0 

Zdroj: obecný úrad, materská a základná škola 

 

Graf 2.1.44: Vývoj počtu žiakov na materskej a základnej  
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Kultúrny  a spoločenský život, využívanie voľného času, spolky a tradície 

V obci funguje 14 spoločenských, kultúrnych a odborných organizácií 

a neformálnych združení (tabuľka 2.1.37) z ktorých veľa sa podieľa na organizovaní 

miestnych tradičných kultúrno-spoločenských podujatí (tabuľka 2.1.38). Regionálne 

najvýznamnejším podujatím v obci sú „Strelecké preteky – pohár Vojtecha Vargu 

a starostov“. Najstaršou spoločenskou organizáciou v obci je „Miestna organizácia 

CSEMADOK-u“, ktorá bola založená v roku 1959. Cieľom združenia je zachovanie 

kultúrnych tradícií a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Veľmi dobre 

fungujúcou organizáciou je ešte „HISZŐ –Detská a mládežnícka organizácia“. V rámci 
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organizovania športových aktivít každodenne vyvíja svoju činnosť „Obecný futbalový klub 

Mostová“ a „Združenie majiteľov poľovných pozemkov Mostová“ (poľovnícke združenie). 

V obci funguje aj jedna nadácia, a to „Nadácia Cservenka“, ktorú založila Ján Cservenka 

zriadovateľ „Súkromného stredného odborného učilišťa v Mostovej“. 

 

Tabuľka 2.1.37: Spoločenské organizácie v obci Mostová 

Názov organizácie Adresa Právna forma Činnosť 

Galantský región - 

Galánta Régió, n.f. 

Mostová č.53,  

925 07  

Neinvestičný fond fond združuje peňažné prostriedky na 

plnenie všeobecne prospešného účelu 

so zameraním na rozvoj a ochranu 

duchovných hodnôt a podporu 

vzdelávania s osobitným dôrazom na 

pomoc a podporu mladej generácie 

galantského regiónu. 

Nadácia Cservenka Mostová č.53,  

925 07  

Nadácia poskytovanie pomoci študentom a 

mládeži maďarskej národnosti pri 

voľbe povolania, získavaní odbornej 

kvalifikácie, resp. rekvalifikácie doma 

i v zahraničí a podpora žiakov zo 

sociálne slabších rodín. Účelom 

nadácie je ďalej pomoc pri zriaďovaní 

a prevádzkovaní súkromných škôl 

ASDA Mostová č. 258,  

925 07  

Občianske 

združenie (ďalej: 

OZ) 

rozvoj obce, regiónu, CR 

Obecný futbalový klub 

Mostová 

Mostová č. 120,  

925 07  

OZ kluby 

TJ Červená hviezda v 

Mostovej  

Mostová č. 228,  

925 07  

OZ TJ 

Združenie majiteľov 

poľovných pozemkov 

Mostová   

Mostová č. 280,  

925 07 

OZ poľovné pozemky 

Združenie mostovských 

podnikateľov 

Mostová č. 53,  

925 07  

OZ podnikatelia 

Združenie vlastníkov 

poľovných pozemkov 

K.Ú. Mostová II a 

Čierny Brod III  

Mostová č. 507,  

925 07  

OZ poľovné pozemky 

HISZŐ –Detská a 

mládežnícka organizácia 

Mostová, 925 07  Neformálne 

združenie 

mládežnícka činnosť 

Miestna organizácia 

Csemadok 

Mostová č. 412,  

925 07  

Združenie kultúrna činnosť 

Základná organizácia 

OZPŠaV na Slovensku 

pri ZŠ s MŠ s V a VJM v 

Mostovej  

Mostová 210,  

925 07  

Odborová 

organizácia a 

organizácia 

zamestnávateľov 

Odborárske združenia 

ZR pri ZŠ s VJM 

Mostová 

Mostová, 925 07  Združenie mládežnícka činnosť 

Hidaskürti női 

éneklőcsoport 

Mostová, 925 07  Neformálne 

združenie 

kultúrna činnosť 

Klub Dôchodcov Mostová, 925 07  Neformálne 

združenie 

aktivity pre dôchodcov 

Zdroj: obecný úrad, www.civil.gov.sk 

http://www.civil.gov.sk/
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Tabuľka 2.1.38: Tradičné podujatia v obci Mostová 

Názov podujatia Termín 

realizácie 

Miesto 

realizácie 

Typ 

atrakcie  

Charakteristika  

Emlékezés a 

szabadságharcra 

marec kultúrny dom 

a SSOU 

kultúrny spoločný kultúrny program ZŠ + 

CSEMADOK + SSOU 

Majáles máj kultúrny dom 

a futbalové 

ihrisko 

kultúrno- 

zábavný 

1 máj – zábavný deň pre deti 

HISZŐ 

Deň matiek máj kultúrny dom kultúrny program ZŠ pre matky 

Obecné dni  august futbalové 

ihrisko 

zábavno 

športový 

miestne atrakcie 

Strelecké preteky – pohár 

Vojtecha Vargu a starostov 

júl, 

september 

strelnica športový streľba na asfaltové holuby 

Dedinské hody september pri ihrisku zábavný množstvo hojdačiek pre deti 

Deň detí júl ihrisko zábavno 

športový 

organizátor HISZŐ 

Zdroj: obecný úrad 

 

 V obci Mostová na organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 

slúži 5 zariadení (tabuľka 2.1.22 – časť: Rekreácia a cestovný ruch). Kultúrne 

a spoločenské podujatia sú realizované najmä v kultúrnom dome. Obec prevádzkuje aj 

obecnú knižnicu, ktorú udržiava v prevádzkyschopnom stave, ale na jej modernizáciu, 

výraznejšie doplnenie knižného stavu, alebo na digitalizáciu je málo finančných 

prostriedkov. Na využívanie voľného času existuje telocvičňa v základnej škole 

a súkromnom odbornom učilišti, športový areál pri futbalovom ihrisku a strelnica.  

 

 

  22..11..55  ŽŽiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee  

 

Stav životného prostredia 

Kvalita životného prostredia je silne ovplyvnená tým, že územie obce je súčasťou 

Dolnopovažskej zaťaženej oblasti (priemyselné znečistenie Serede, Galanty a Šale). 

V ovzduší koncentrácia SO2 pri Galante je 20-30 µg/m
3
, na širšom okolí týchto miest 15-

20 µg/m
3
. NO tejto časti je 0-10 µg/m

3
. Priemerná ročná koncentrácia CO zo 

stacionárnych zdrojov je 800-810 µg/m
3
, podobný ukazovateľ prachu  pri Galante je 35-40 

µg/
m3  

v ostatných častiach 0-35 µg/m
3 

. Koncentrácia prchavých organických látok (VOC) 

je len pri Galante trošku vyššia (0,2-1,99 µg/m
3
), inde sa nachádza v najnižšej kategórii. 

Pri syntéze zaťaženia znečisťujúcimi látkami v ovzduší Galanta bola zaradená do najhoršej, 

5.triedy (silné znečistenie), okolie Galanty a mestá Sereď a Sládkovičovo do 4. triedy 

(zvýšené znečistenie). 

Z hydrogeologického hľadiska územie patrí do regiónu Kvartér medziriečia 

Podunajskej roviny. Z hľadiska prietoku a hydrogeologickej produktivity časť územia patrí 

do kategórie „veľmi vysoká“. Využiteľné množstvo podzemných vôd je však na celom 

území 1-5 l/s na km
2
. Rieka Dudváh je zaradená do 5. najhoršej triedy (veľmi silne 

znečistená voda), hlavne kvôli nutrientov a kyslíkovému režimu. 

Na okolí Galanty pôda je kontaminovaná, je zaradená do najnižšej rizikovej 

skupiny A. Z hľadiska veternej erózie hrozí silná deflácia a existuje predpoklad mierneho 

ohrozenia vodnou eróziou. Na základe podielu ekologicky pozitívne hodnotenej plochy 

k celkovej ploche (koeficient kvality) katastre pri Malom Dunaji boli zaradené do 

kategórie 0,21-0,40.  
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Odpady  

V obci je vybudovaná legálna skládka odpadu a je zabezpečený aj separovaný zber 

odpadu (tabuľka 2.1.39). Názov skládky odpadov je „Skládka TKO Čierna Voda“ a 

prevádzkovateľom je “Kerektó T.K.O. spol. s r.o.“. Obchodnú spoločnosť založili v roku 

1999 vtedajší starostovia obcí Čierna Voda, Veľké Úľany, Košúty, Mostová a Vozokany. 

Skládka sa nachádza v katastrálnom území Čierna Voda na lokalite Pieskové duny. Trieda 

skládky odpadov je III. Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha je 28 400 m
2
. 

Celková kapacita skládky odpadov je 90 500m
3
. Skládka slúži pre okolité obce vrátane 

Mostovej. Tuhý komunálny odpad raz do týždňa odnáša firma „Technické služby Veľké 

Úľany“ na hore uvedenú skládku odpadov. V rámci separácie sa vykonáva triedenie 

odpadu nasledovných frakcií: papier, sklo, plasty, PET fľaše a elektrický odpad. Zber 

(okrem elektrického odpadu) zabezpečuje obecný úrad pomocou firmy „SITA 

SLOVENSKO a.s.“ raz mesačne. Min. dvakrát ročne je zabezpečené aj odnášanie 

elektrického odpadu pomocou firmy „Aneo Trnava“ a nebezpečného odpadu, ako napr. 

akumulátory a pneumatiky „nová firma“. Ročne sa  takýmto spôsobom vyselektuje viac 

ako 19 t odpadu.  

Náklady obce na zber odpadov a množstvo tuhého komunálneho odpadu sa ročne 

zvyšujú, preto vedenie obce v najbližších rokoch plánuje vybudovať zberný dvor 

odpadu, rozvíjať separovaný zber odpadov a zabezpečiť osvetovú činnosť na ochranu 

životného prostredia.  

 

Tabuľka 2.1.39: Názov a množstvo odpadu v obci Mostová 

Názov odpadu Množstvo 

odpadu t/rok 

Spôsob nakladania 

Komunálny odpad 497,8 Skládka odpadov 

Pet fľaše, plasty 3,98 Separovaný zber – SITA Šaľa 

Sklo 8,63 Separovaný zber – SITA Šaľa 

Papier 5,65 Separovaný zber – SITA Šaľa 

Elektrický odpad 0,9 Aneo Trnava 

Celkom 516,96   

Zdroj: obecný úrad 

 
 

  22..11..66  PPrriieesskkuumm  vveerreejjnneejj  mmiieennkkyy  

V rámci realizácie dotazníkového prieskumu verejnej mienky do konca marca 2007 

bolo zaslaných 530 dotazníkov do každej domácnosti. Vyplnené dotazníky miestni 

obyvatelia mohli odovzdať do 15. apríla 2007 na dvoch vyznačených miestach (Obecný 

úrad a Pekáreň). Celkom sa vrátilo 48 dotazníkov, čo predstavuje 9,1%-nú návratnosť 

vyplnených dotazníkov. Výsledky dotazníkového prieskumu boli využité najmä počas 

realizovania verejných stretnutí s miestnymi obyvateľmi, ktoré sa  konali v decembri 2007 

a v januári 2008. V rámci dotazníkového prieskumu boli položené nasledovné otázky: 

5 Posúďte kvalitu života obyvateľov vo Vašej obci!  

6 Čo konkrétne sa Vám páči vo Vašej obci a v jej okolí?  

7 Ktoré veci sa Vám nepáčia vo Vašej obci a v jej okolí?  

8 Rozpíšte konkrétnejšie čo by sa malo podľa Vás riešiť v jednotlivých oblastiach, aby 

sa zlepšil Váš osobný život?  

a. Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov a 

služieb 

b. Školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci 

c. Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia 
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d. Ochrana životného prostredia 

e. Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina) 

f. Tréningy, školenia, poradenstvo 

g. Činnosť samosprávy a neziskových organizácií 

h. Dostupnosť bytov a stavebných parciel 

5. Ktorá investícia by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života vo Vašej 

obci?  

6. Máte záujem o odborné školenia a prednášky? Ak áno, na akom školení by ste sa 

chceli zúčastniť (témy školenia)? 

 

Z respondentov, ktorí odovzdali vyplnené dotazníky 46% bolo žien, 48% bolo 

mužov a ostatní neuviedli svoje pohlavie. Ďalej z respondentov 32% boli 

v zamestnaneckom pomere, 23% boli dôchodcovia (starobný a invalidný dôchodok), 17% 

boli študenti a 10% boli živnostníci. Zvyšok odpovedajúcich boli na materskej dovolenke, 

boli nezamestnaní alebo mali iné povolanie. 

 

Dotazníkový prieskum: 

1. Posúďte kvalitu života obyvateľov vo Vašej obci 

V rámci ankety respondenti najčastejšie označili kvalitu života (tabuľka 2.1.40, graf 

2.1.45) ako priemernú (67%). Životnú úroveň za dobrú považovalo 27% a za zlú len 4% 

obyvateľstva, čo je v porovnaní údajmi niektorých obcí z okresu Galanta veľmi dobré 

percento. 

 

Tabuľka 2.1.40: Kvalita života obyvateľov obce 

Dobrá Priemerná Zlá Neuviedol Spolu: 

13 32 2 1 48 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 

 

Graf  2.1.45: Kvalita života obyvateľov obce 
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2. Čo konkrétne sa Vám páči vo Vašej obci a v jej okolí? 

Respondentom v obci sa najviac páčili (tabuľka 2.1.41, graf 2.1.46) „prírodné 

prostredie, množstvo zelene a park“ (26%), „obchody a služby“ (20%) a „technická 

a verejná infraštruktúra“ (17%). Obyvateľom sa najviac nepáčili (tabuľka 2.1.42, graf 

2.1.47) „zlé autobusové spojenie a dopravná premávka“ (21%), „ochrana životného 

prostredia a neporiadok“ (20%) a „neupravené verejné priestranstvá“ (19%).  
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Tabuľka 2.1.41: Rozvojové oblasti, ktoré sa páčia miestnym obyvateľom 

Názov Spolu 

Prír. prostredie, množstvo zelene, park  11 

Zber odpadov a ochrana ŽP 2 

Kľud a bezpečnosť v obci 2 

Techn.a verejná infraštruk. 7 

Spol. a kult. aktivity a činnosť organizácií 2 

Obchody a služby 8 

Činnosť OcÚ a členov samosprávy 3 

Kultúrne a historické zdroje 6 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 

 

Graf 2.1.46: Rozvojové oblasti, ktoré sa páčia miestnym obyvateľom 
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3. Ktoré veci sa Vám nepáčia vo Vašej obci a v jej okolí? 

 

Tabuľka 2.1.42: Rozvojové oblasti, ktoré sa nepáčia miestnym obyvateľom 

Názov Spolu 

Neupravené ver. priestranstvá 10 

Obchody a služby 3 

Ochrana ŽP, neporiadok 11 

Málo kult. a spol. aktivít a možností 2 

Techn.a verejná infraštruk. 4 

Bezpečnosť 3 

Zlé autobusové spojenie a dopravná premávka 12 

Starostlivosť o dôchodcov 1 

Starostlivosť o mladých 5 

Rómsky problém 3 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 
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Graf  2.1.47: Rozvojové oblasti, ktoré sa nepáčia miestnym obyvateľom 
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4. Rozpíšte konkrétnejšie čo by sa malo podľa Vás riešiť v jednotlivých oblastiach, aby 

sa zlepšil Váš osobný život?  

V ďalšej časti prieskumu miestny obyvatelia mohli uviesť, že aké aktivity by chceli 

realizovať v najbližších rokoch, aby sa zlepšil ich osobný život. V rámci „tvorby 

pracovných príležitostí, rozvoja podnikania a služieb“ (tabuľka 2.1.43, graf 2.1.48) podľa 

obyvateľov obce najlepšie sa zlepší kvalita života vtedy, keď sa „vytvoria nové pracovné 

miesta bez smeny“ (28%) a bude „dostupný bankomat“ (27%). Rozvoj školstva, 

zdravotníctva a sociálnych vecí (tabuľka 2.1.44, graf 2.1.49) môžeme dosiahnuť 

„zlepšením zdravotnej starostlivosti“ (41%) a „zmenou vedenia školy“ (28%). V rámci 

rozvojovej oblasti „možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia“ (tabuľka 2.1.45, 

graf 2.1.50) by bolo potrebné „usporiadať a lepšie podporiť kultúrne a spoločenské 

podujatia“ (38%) a „vytvoriť nové športové možnosti“ (27%). Podľa miestnych 

obyvateľov zlepšiť stav životného prostredia (tabuľka 2.1.46, graf 2.1.51) je potrebné 

„revitalizovaním verejných priestranstiev“ (40%) a „odstránením nelegálnych skládok 

odpadov“ (30%). V rámci rozvoja lokálnej infraštruktúry (tabuľka 2.1.47, graf 2.1.52) je 

potrebné „rekonštruovať a vybudovať miestne cesty a chodníky“ (47%) a „vybudovať 

kanalizáciu“ (40%). V rámci tréningov, školení a poradenstva (tabuľka 2.1.48, graf 2.1.53) 

obyvatelia by potrebovali „zaviesť tréningy bojových umení“ (29%) a „zabezpečiť 

odborné poradenstvo a kurzy“ (29%). Pri „činnosti samosprávy a mimovládnych 

organizácií“ (tabuľka 2.1.49, graf 2.1.54) treba klásť dôraz hlavne na „zavedenie nočných 

hliadok“ (40%). V rámci zlepšenia podmienok bývania (tabuľka 2.1.50, graf 2.1.55) by 

bolo potrebné „vybudovať nájomné byty“ (67%) a „vytvoriť stavebné pozemky“ (33%).  

 

a. Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov a služieb 

 

Tabuľka 2.1.43: Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov 

a služieb 

Názov Spolu 

Ponúknuť nové služby 1 

Vytvoriť pracovisko bez smeny 3 

Zlepšiť autobusové spojenie 1 

Vytvoriť trhovisko 1 

Zabezpečiť bankomat 3 

Dostupnosť vysoko-rýchlostného internetu 2 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 
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Graf 2.1.48: Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov 

a služieb 

Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a 

dostupnosť tovarov a služieb

Ponúknuť nové 

služby

9% Vytvoriť 

pracovisko bez 

smeny

28%

Zlepšiť 

autobusové 

spojenie

9%

Vytvoriť trhovisko

9%

Zabezpečiť 

bankomat

27%

Dostupnosť 

vysoko-

rýchlostného 

internetu

18%

 
 

b. Školstvo,  zdravotníctvo a sociálne veci 

 

Tabuľka 2.1.44: Školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci 

Názov Spolu 

Otvoriť slovenskú školu pre 1.-4. roč. 2 

Viac aktivít realizovať pre deti a mládež 4 

Vytvoriť v škôlke dve skupiny 2 

Zlepšiť zdravotnú starostlivosť 13 

Realizovať viac aktivít a služieb pre dôchodcov 2 

Zmena riaditeľstva školy 9 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 

 

Graf 2.1.49: Školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci 
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c. Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia 

 

Tabuľka 2.1.45: Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia 

Názov Spolu 

Vytvoriť nové športové možnosti 7 

Založiť klub pre mladých 3 

Usporiadať a podporiť kultúrne a spol. podujatia 10 

Usporiadať športové akcie 5 

Založiť klub pre dôchodcov 1 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 
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Graf 2.1.50: Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia 
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d. Tvorba a ochrana životného prostredia 

 

Tabuľka 2.1.46: Tvorba a ochrana životného prostredia 

Názov Spolu 

Sankciovať znečistenie ŽP 6 

Odstrániť nelegálne skládky odpadov 8 

Revitalizovať verejné priestranstvá 11 

Rozšíriť separovaný zber odpadov 1 

Realizovať osvetovú kampaň na ochranu ŽP 1 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 

 

Graf  2.1.51: Tvorba a ochrana životného prostredia 
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e. Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina, kanalizácia) 

 

Tabuľka 2.1.47: Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry  

Názov Spolu 

Rekonštruovať a vybudovať miestne cesty a chodníky 14 

Obmedziť rýchlosť premávky v obci 3 

Rekonštruovať elektrické vedenie 1 

Vybudovať kanalizáciu 12 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 
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Graf 2.1.52: Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry 

Vybudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry 

(cesty, plyn, voda, elektrina, atď.)
Rekonštruovať a 

vybudovať 

miestne cesty a 

chodníky

47%

Obmedziť 

rýchlosť 

premávky v obci

10%

Vybudovať 

kanalizáciu

40%

Rekonštruovať 

elektrické 

vedenie

3%

 
 

f. Tréningy, školenia, poradenstvo 

 

Tabuľka 2.1.48: Tréningy, školenia, poradenstvo 

Názov Spolu 

Zabezpečiť školenia pre zamestnancov OcÚ 1 

Zabezpečiť poradenstvo pre podnikateľov 2 

Zaviesť tréningy bojových umení 2 

Zabezpečiť odborné poradenstvo a kurzy 2 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 

 

Graf 2.1.53: Tréningy, školenia, poradenstvo 
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g. Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií (občianske združenia a pod.) 

 

Tabuľka 2.1.49: Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií 

Názov Spolu 

Zvýšiť informovanosť obyvateľov 1 

Aktivizovať detskú samosprávu 1 

Zlepšiť kvalitu zasadnutí ob. zastupiteľstva 1 

Zaviesť nočné hliadky 2 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 
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Graf 2.1.54: Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií 
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h. Dostupnosť bytov a stavebných parciel  

 

Tabuľka 2.1.50: Dostupnosť bytov a stavebných parciel  

Názov Spolu 

Vybudovať nájomné byty 4 

Zabezpečiť stavebné pozemky 2 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 

 

Graf 2.1.55: Dostupnosť bytov a stavebných parciel 

Zabezpečenie podmienok bývania (dostupnosť bytov a stavebných 
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5. Ktorá investícia by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života vo Vašej obci? 

Na otázku „Ktorá investícia by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života 

vo Vašej obci?“ (tabuľka 2.1.51, graf 2.1.56) takmer polovička respondentov uvádzala 

„zlepšiť technickú infraštruktúru“ (49%) s dôrazom na vybudovanie kanalizácie. Ďalej 

obyvatelia by potrebovali „realizovať viac aktivít pre deti a mládež“ (11%), lepšie „chrániť 

životné prostredie“ (11%) a „zlepšiť možnosti bývania (11%). 

 

Tabuľka 2.1.51: Prvá investícia v obci 

Názov Spolu 

Chrániť ŽP  3 

Rekonštruovať miestne cesty a chodníky 2 

Zabezpečiť možnosti bývania 3 

Zlepšiť technickú infraštruktúru 13 

Revitalizovať verejnú zeleň 1 

Rozvíjať miestne služby a zamestnanie 2 

Realizovať viac aktivít pre deti a mládež 3 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 
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Graf 2.1.56: Prvá investícia v obci 
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6. Na akom školení by ste sa chceli zúčastniť (témy školenia)? 

 

 V rámci tém školení a vzdelávania (tabuľka 2.1.52, graf 2.1.57) obyvatelia by 

potrebovali hlavne „školenie v rámci informatiky a výpočtovej techniky“ (35%) a 

„vzdelávanie v rámci cudzích jazykov“ (29%).  

 

Tabuľka 2.1.52: Téma školenia 

Téma Spolu 

Ochrana ŽP 2 

Rozvoj podnikania 2 

Šport 1 

Informácie o Európskej únií 1 

Informatika 6 

Cudzie jazyky 5 

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum 

 

Graf 2.1.57: Téma školenia 
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  22..22  AAnnaallýýzzaa  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  ooppaattrreenníí  
 Za posledných 6 rokov bolo na území obce realizovaných niekoľko investičných 

projektov (tabuľka 2.2.1.). Ich celkové náklady predstavujú 19 700 tis. Sk, z ktorých 

všetky boli vlastné náklady, resp. úverové zdroje. Najväčšou investíciou bola výstavba 

obecných nájomných bytov v roku 2004 a 2005 za 18 000 tis. Sk.  

  

Tabuľka 2.2.1: Realizované projekty od roku 2002  

Názov projektu Rok 

realizácie 

Celkové 

náklady 

(tis. Sk) 

Spolufinan-

covanie  

(tis. Sk) 

Ďalšie finančné 

zdroje  

(tis. Sk) 

Donor projektu 

Vybudovanie prístavby 

ku kultúrnemu domu 

2002 1 200 1 200 0   

Prestavba časti ZŠ na MŠ 2005 500 500 0   

Vybudovanie obecných 

nájomných bytov 

2004 - 

2005 

18 000 18 000  0 Úvery ŠRB a 

OTP banka 

Celkové náklady: 19 700 19 700 0   

Zdroj: obecný úrad 

 

 

    22..33  SSWWOOTT  aannaallýýzzaa  vvrrááttaannee  bbrraaiinnssttoorrmmiinngguu  
 Verejné stretnutie s cieľom zistiť názory obyvateľov na súčasnú situáciu a 

rozvojové možnosti v obci sa konalo v kultúrnom dome dňa 7.12.2007 za účasti 14 ľudí. 

Bola použitá hodnotiaca tabuľka s rôznymi oblasťami každodenného života. Následne boli 

zaznamenané návrhy účastníkov na zlepšenie stavu v jednotlivých oblastiach. Spracovanú 

SWOT analýzu a brainstorming na rozvojové možnosti viď v tabuľkách 2.3.1 a 2.3.2.  

 

Tabuľka 2.3.1: SWOT analýza rozvojových možností obce 

Čo sa vám páči na vašej obci ? Čo sa vám nepáči na vašej obci ? 

- Zdravotná starostlivosť v obci 

- Miestne obchody a služby 

- Kostol 

- Kultúrny dom slúži aj pre mládež 

- Poľnohospodárska výroba 

- Stredná škola v obci 

- Pekáreň 

- Svetový šampión v športovej streľbe  

- Športová strelnica  

- Socha anonymus 

- Veľká intenzita dopravy cez obec 

- Rýchlosť dopravy na miestnych 

komunikáciách 

- Zlé cesty a chodníky 

- Materská škola je ďaleko od obce 

- Je málo verejných priestranstiev 

- Detské ihrisko je v zlom stave 

- Veľa ťažísk na štrkopiesky zničí životné 

prostredie 

- Znečistený tok Malého Dunaja 

- Chýba kanalizácia 

- Je málo nájomných bytov a stavebných 

parciel 

- Chýba vysoko-rýchlostné Internet pripojenie 

- Kvalita pitnej vody je zlá 

Čo môže byť v budúcnosti príležitosť pre 

vašu obec ? 

Čo môže v budúcnosti brániť rozvoju vašej 

obce? 

- Rekonštruovaním miestnych ciest 

a chodníkov sa zlepší bezpečnosť dopravy 

- Vybudovaním nájomných bytov 

a zabezpečením dostupných stavebných 

pozemkov sa zlepšia podmienky bývania  

- Rozvojom separovaného zberu odpadu 

a rekultiváciou čiernych skládok odpadov sa 

- Pretrvávajúca pasivita miestneho 

obyvateľstva bude prekážkou pri realizácií 

rozvojových aktivít 

- Prideľovanie finančných podpôr z fondov 

EÚ nebude transparentné 

- Nevyrieši sa bytový problém 

- Vlastnícke vzťahy zostanú nevysporiadané 
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zníži znečistenie životného prostredia 

- Revitalizáciou Malého Dunaja a miestnych 

parkov sa vytvoria nové možnosti na oddych 

a športovanie 

- Grantové príležitosti – fondy EÚ sa využijú 

na realizovanie investičných 

a neinvestičných projektov 

a neriešiteľné 

- Stav životného prostredia sa nezlepší  

Zdroj: Verejné stretnutie s obyvateľmi obce 

 

Tabuľka 2.3.2: Brainstorming na rozvojové možnosti 

Rozvojová oblasť Počet 

bodov 

Možnosti 

1. Práca 

11. Prac. príležitosti, doch. do 1 

hod. 

1,86  

12. Pracovné príležitosti v obci 3,36  

13. Možnosti podnikať 3,21  

14. Možnosti privyrobiť si 3,14 - Vytvoriť oddychovú zónu na Šorjákoši 

- Vybudovať cyklochodník od obce k Malému Dunaji 

- Vybudovať cyklotrasu na brehu Malého Dunaja 

15. Perspektívy v 

poľnohospodárstve 

2,71  

2. Podmienky bývania 

21. Technická infraštruktúra 3,14 - Zabezpečiť vysoko-rýchlostné Internet pripojenie 

- Rekonštruovať vodovodnú sieť 

- Vybudovať kanalizáciu  

22. Životné prostredie  3,07 - Revitalizovať Malý Dunaj 

- Sankciovať nelegálne vyvážanie odpadov 

- Rozvíjať separovaný zber odpadov – biologický odpad 

23. Možnosti bývania 2,93 - Vybudovať nájomné byty 

- Zabezpečiť stavebné pozemky 

- Rekonštruovať ubytovňu po končení nájomnej zmluvy 

24. Cestná sieť 3,29 - Rekonštruovať miestne cesty a chodníky 

- Vybudovať retardérov 

25. Verejné priestranstvá 3,29 - Vybudovať detské ihrisko 

- Revitalizovať miestny park  

- Rozmiestniť nádoby na smeti v obci 

3. Verejné a sociálne služby 

31. Verejná doprava 2,64 - Zlepšiť verejnú dopravu vo večerných hodinách 

32. Verejné inštit. a ich služby 2,43 - Vybudovať bezbariérový vchod na obecný úrad  

33. Školstvo 2,57 - Rekonštruovať budovu základnej školy 

34. Zdravotníctvo 2,29 - Rekonštruovať budovu zdravotníckeho strediska 

35. Sociálna starostlivosť 3,07 - Vybudovať domov dôchodcov a sociálnych služieb 

- Zabezpečiť výnos stravy pre starých a zdravotne 

postihnutých obyvateľov  

36. Komerčné služby, obchody 2,14   

4. Voľný čas a zábava 

41. Kultúrne zariadenia 2,29 - Rekonštruovať kultúrny dom 

42. Kultúrne aktivity 2,93  

43. Športový život 3,57 - Vybudovať viacúčelové ihrisko 

- Rekonštruovať strelnicu 

44. Mládežnícke aktivity 2,43  

45. Aktivity pre dôchodcov 2,00  
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5. Priority EU 

51. Odchod mladých z obce 2,93 - Zabezpečiť podmienky bývania pre mladých – 

podpora mladých pri nájomných bytoch a stavebných 

pozemkoch 

52. Účasť mladých na 

rozhodov. procesoch a mienka 

mladých 

3,14  

53. Postavenie žien v obci 3,00  

54. Postavenie mužov v obci 2,79  

55. Možnosti žien po 

rodičovskej dovolenke  

3,79  

56. Starostlivosť o 

znevýhodnené skupiny 

3,36  

Zdroj: Verejné stretnutie s obyvateľmi obce 

 

 

  22..44  KKľľúúččoovvéé  ddiissppaarriittyy  aa  hhllaavvnnéé  ffaakkttoorryy  rroozzvvoojjaa    
 

Verejná infraštruktúra a verejné služby  

Kľúčové disparity Hlavné faktory rozvoja 

1. Technický stav verejných budov a objektov 

je v zlom stave 

2. Nie sú využité obnoviteľné zdroje energie 

vo verejných budovách 

3. Kultúrno-historické pamiatky sú v zlom 

stave 

4. Dopravná infraštruktúra je v zlom stave 

5. Je málo možností na relax a aktívny 

oddych 

6. Možnosti bývania pre sociálne slabších 

obyvateľov a dôchodcov nie sú 

zabezpečené – chýba domov dôchodcov 

a sociálne byty 

7. Je málo komerčných služieb pre miestnych 

obyvateľov 

8. Chýba miestne trhovisko 

9. Vzdelanostná úroveň miestneho 

obyvateľstva je nízka 

10. Nie sú dostatočne podporené mládežnícke 

a kultúrno-spoločenské aktivity 

 rekonštrukcia a modernizácia verejných 

budov a objektov (1,2) 

 rekonštrukcia kultúrno-historických 

pamiatok (3) 

 rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry 

(4) 

 vybudovanie a modernizácia voľno-

časovej infraštruktúry (5) 

 zabezpečenie ubytovania pre sociálne 

slabších obyvateľov a dôchodcov (6) 

 podpora a vytvorenie ďalších 

komerčných a verejných služieb pre 

obyvateľov (7,8) 

 zabezpečenie lepších podmienok pre 

rozvoj spoločenského života, 

organizovanie verejných akcií 

a vzdelávacích programov (9,10) 

 

 

Životné prostredie 

Kľúčové disparity Hlavné faktory rozvoja 

1. Na území obce je veľa odpadu 

2. Chýba zberný dvor odpadov 

3. Voľná kapacita skládky odpadu TKO 

Čierna Voda je minimálna 

4. Je nízke ekologické povedomie obyvateľov 

5. Prírodné prostredie je zanedbané a 

znečistené 

 riešenie znečistenia životného prostredia 

odpadmi a zlepšenie efektívnosti 

separovaného zberu odpadov (1, 2, 3, 4) 

 zvýšenie ekologického povedomia 

obyvateľov (4) 

 revitalizácia verejných priestranstiev na 

území obce (5) 



 58 

 

33..  RRoozzvvoojjoovváá  ssttrraattééggiiaa  
 

  33..11  VVíízziiaa,,  pprroobblléémmyy,,  cciieellee  aa  pprriioorriittyy  
Pracovné stretnutia s poslancami obecného zastupiteľstva a starostkou obce s cieľom 

spracovať víziu, problémovú analýzu, stratégiu, priority, opatrenia, aktivity rozvoja a 

časový harmonogram realizácie plánovaných aktivít sa konali v mesiacoch marec – máj 

2008.  

 

33..11..11  VVíízziiaa  rroozzvvoojjaa  oobbccee  MMoossttoovváá  vv  rrookkuu  22001166  

Príjmová situácia obyvateľov obce Mostová je uspokojivá. Pre rozvoj podnikania 

v obci sú zabezpečené voľné pozemky, budovy a vzdelávacie a poradenské aktivity. 

Miestne mikro a malé podniky ponúkajú prácu aj pre ľudí s nízkym vzdelaním, ženám 

a starším obyvateľom. Poskytnuté komerčné služby a obchody spĺňajú požiadavky 

miestneho obyvateľstva. Na miestnom trhovisku obyvatelia môžu nakúpiť kvalitný tovar. 

Systematicky sa rozvíja cestovný ruch, vďaka vodnej turistike, možnostiam aktívnej 

rekreácie a oddychovým zónam najmä pri vodných plochách. Pre návštevníkov obce sú 

dostupné kvalitné stravovacie a ubytovacie služby.  

 Obec sa rozvíja v oblastiach, dôležitých pre zlepšenie kvality života obyvateľov. 

Po vybudovaní sociálnych bytov a domova sociálnych služieb a príprave stavebných 

pozemkov pre miestnych obyvateľov sú zabezpečené podmienky bývania. 

Zrekonštruované miestne cesty a chodníky, revitalizované jarky a odvodňovacie kanály 

zabezpečia bezpečnú dopravu. Regulovanie tranzitnej dopravy cez obec je riešené 

dopravnými tabuľami a spomaľovačmi. Veľká pozornosť je venovaná využívaniu voľného 

času a vytvoreniu rekreačných možností: zrekonštruované a vybudované športoviská, 

detské ihrisko, vytvorené oddychové zóny, revitalizované parky a verejné priestranstvá. 

Zrekonštruované a modernizované verejné budovy znížili náklady na energiu obce. Ďalšie 

verejné budovy a objekty (napr. dom smútku, areál cintorína, športový areál, kultúrny dom, 

atď.) a kultúrno-historické pamiatky sú udržiavané v dobrom stave. Zrekonštruovaná 

budova miestnej materskej a základnej školy s moderným vybavením zabezpečia kvalitnú 

výučbu rastúcemu počtu detí. Vzdelanostná úroveň obyvateľov sa zvyšuje rôznymi 

mimoškolskými, vzdelávacími a poradenskými aktivitami. Pomocou formálnych 

a neformálnych organizácií sú zabezpečené rôznorodé aktivity pre obyvateľov. 

Verejnoprospešnými aktivitami, ktoré zlepšili komunikáciu a zvýšili záujem o veci verejné 

sa zlepšili aj medziľudské vzťahy.  

Stav životného prostredia je zlepšený vďaka systémov separovaného a 

biologického zberu odpadov a osvetovej činnosti. Verejné priestranstvá, verejnú zeleň 

a chránené územia, obec a miestni obyvatelia udržiavajú v dobrom stave.  

 

 

33..11..22  PPrroobblléémmoovváá  aannaallýýzzaa    

 Zoznam problémov identifikovaných na verejnom stretnutí s obyvateľmi obce, na 

pracovnom stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva a starostkou obce a v rámci 

realizovaného dotazníkového prieskumu verejnej mienky (viď časť: 2.1.6 Prieskum 

verejnej mienky): 

Verejná infraštruktúra a verejné služby 

- Kultúrne a historické pamiatky sú zanedbané a sú v zlom stave 

- Je málo stavebných pozemkov 

- Chýbajú sociálne byty 

- Chýba klubová miestnosť pre mládež  
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- Chýba internetová miestnosť  

- Služby v zdravotnom stredisku sú nedostatočné   

- Budova základnej a materskej školy je v zlom stave 

- Miestne cesty a chodníky sú v zlom stave 

- Chýbajú jarky a rigoly pri miestnych komunikáciách 

- Chýba detské ihrisko  

- Chýba kanalizácia  

- Chýba domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 

- Je málo športových možností – chýba viacúčelové ihrisko, 

- Verejné budovy (dom smútku, športový areál, atď.) sú v zlom stave  

- Chýbajú cyklochodníky v obci a na okolí 

- Strelnica je nemoderná 

- Nie sú vybudované bezbariérové vchody do verejných budov 

- Verejné priestranstvá (autobusové zastávky, nádoby na smeti, stojany na bicykle, 

zámkové dlažby, námestie, atď.) sú neupravené a nedostatočné  

- Je málo mládežníckych aktivít 

- Verejná doprava je nedostatočná 

- Je málo kultúrnych a spoločenských možností  

- Na území obce je veľa túlavých psov  

- Je veľká dopravná záťaž 

- Vzdelanostná úroveň a informovanosť miestneho obyvateľstva a podnikateľov je 

nízka - chýba mimoškolské a celoživotné vzdelávanie miestneho obyvateľstva 

- Verejná bezpečnosť je nedostatočná – nie je vybudovaný kamerový systém 

- Je nezáujem o veci verejné - pasivita miestneho obyvateľstva 

- Je málo oddychových a rekreačných zón  

- Nedodržovanie rýchlosti jazdy v obci, chýbajúce kontroly, spomaľovače a 

dopravné značenia obmedzujúce rýchlosť 

- Je málo obchodov a služieb 

- Nie sú voľné pozemky na podnikanie 

- Nie sú voľné budovy na podnikanie 

- Vlastnícke vzťahy pozemkov a budov nie sú vysporiadané 

- Nie je dostatočne rozvinutý cestovný ruch na území obce 

- Chýba trhovisko 

- Chýba bankomat 

 

Životné prostredie 

- Vodné toky (Malý Dunaj, Čierna Voda a Dudváh) sú znečistené 

- Je veľa čiernych a nelegálnych skládok odpadov  

- Osvetová činnosť na ochranu životného prostredia je nedostatočná – chýbajú 

kampane a informačné aktivity 

- Chýba zberný dvor na separovaný zber odpadov 

- Nelegálne vyvážanie odpadov a vypúšťanie odpadovej vody nie sú sankciované 

- Je málo verejnej zelene a parkov.  

 

 

33..11..33  SSttrraatteeggiicckkýý  cciieeľľ  rroozzvvoojjaa  oobbccee      
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Mostová prostredníctvom rozvoja verejnej 

a voľno-časovej infraštruktúry, rozvoja verejných služieb a zlepšenia stavu životného 

prostredia. 
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33..11..44  PPrriioorriittyy  rroozzvvoojjaa  oobbccee  

Priorita 1: Rozvoj verejnej infraštruktúry a verejných služieb 

Priorita 2: Zlepšenie stavu životného prostredia 

 

 

  33..22  OOppaattrreenniiaa,,  aakkttiivviittyy    
 Členovia pracovnej skupiny na základe identifikovaných problémov sformulovali 

strategický cieľ (viď časť: Strategický cieľ rozvoja obce), priority, opatrenia a aktivity 

rozvoja: 

Priorita 1 Rozvoj verejnej infraštruktúry a verejných služieb 

Opatrenie 1.1 Zlepšenie stavu verejných budov a objektov  

 Aktivita 1.1.1 Znížiť energetickú náročnosť verejných budov 

 Aktivita 1.1.2 Využiť obnoviteľné zdroje energie vo verejných budovách 

 Aktivita 1.1.3 Zrekonštruovať budovu základnej školy 

 Aktivita 1.1.4 Zrekonštruovať dom smútku a areál cintorína 

 Aktivita 1.1.5 Zrekonštruovať kultúrno-historické pamiatky 

Opatrenie 1.2 Rozvoj technickej, dopravnej a voľno-časovej infraštruktúry 

 Aktivita 1.2.1 Dobudovať systém odvádzania dažďovej vody 

 Aktivita 1.2.2 Vybudovať detské ihrisko 

 Aktivita 1.2.3 Zrekonštruovať a zabezpečiť údržbu miestnych ciest a chodníkov 

 Aktivita 1.2.4 Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR na Šorjákoše 

 Aktivita 1.2.5 Vybudovať viacúčelové ihrisko v športovom areáli 

 Aktivita 1.2.6 Modernizovať strelnicu 

Opatrenie 1.3 Zlepšenie podmienok bývania a služieb pre obyvateľov 

 Aktivita 1.3.1 Zrekonštruovať bývalú základnú školu na Domov sociálnych služieb 

 Aktivita 1.3.2 Vybudovať sociálne byty 

 Aktivita 1.3.3 Zriadiť trhovisko 

 Aktivita 1.3.4 Podporiť mládežnícke aktivity 

 Aktivita 1.3.5 Zabezpečiť celoživotné vzdelávanie miestnych obyvateľov 

 Aktivita 1.3.6 Organizovať a podporiť kultúrno-spoločenské podujatia 

 Aktivita 1.3.7 Podporiť vznik nových podnikateľských aktivít a služieb 

 

Priorita 2 Zlepšenie stavu životného prostredia 

Opatrenie 2.1 Zníženie znečistenia životného prostredia 

 Aktivita 2.1.1 Vybudovať zberný dvor odpadov 

 Aktivita 2.1.2 Rekultivovať skládku odpadov TKO Čierna Voda 

 Aktivita 2.1.3 Zabezpečiť osvetovú činnosť na ochranu životného prostredia 

Opatrenie 2.2 Zlepšenie prírodnej hodnoty obce 

 Aktivita 2.2.1 Revitalizovať verejné priestranstvá 
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 3.3 AAkkččnnýý  pplláánn  nnaa  rrookkyy  22000088--22001100 

 

 Projekt Verejná 02: 

Názov: Rekonštrukcia objektov Základnej školy  s materskou školu s vyučovacím 

a výchovným jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda  
Cieľ: Zlepšiť sociálne, technické, výchovné a vzdelávacie podmienky na „Základnej škole 

s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Alapiskola és 

Óvoda“ 

Garant: Obec Mostová 

Spolupráca: Základná škola  s materskou školu s vyučovacím a výchovným jazykom 

maďarským - Alapiskola és Óvoda 

Náklady 

celkom 

12 000 tis. Sk 

Náklady obce: 600 tis. Sk 

Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 1 200 tis. Sk, EÚ fondy: 10 200 tis. Sk 

Aktivity 

projektu:  

1. Vyhotoviť stavebnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 

objektov základnej školy s materskou školou  

2. Pripraviť žiadosť na finančnú podporu 

3. Realizovať verejné obstarávania 

4. Manažovať projekt 

5. Rekonštruovať objekty základnej školy s materskou školou 

Výstupy a podr. 

rozpočet 

 

Akt.  Výstup Počet Cena (tis.Sk) 

1. Stavebná projektová dokumentácia 1 200 

2.  Žiadosť na finančnú podporu 1 30 

3.  Verejné obstarávania 2 50 

4.  Manažovaný projekt 1 200 

5. Rekonštruovaná budova  1 11 520 
 

Termín: - Aktivita 1: 08/2008 

- Aktivita 2: 09/2008 

- Aktivita 3: 03/2009 

- Aktivita 4: 06/2010 

- Aktivita 5: 06/2010 

Dotknuté úlohy 

strategického 

plánu  

 Aktivita 1.1.3 Zrekonštruovať budovu základnej školy 

 

 

 Projekt Verejná 05: 

Názov: Rozvoj lokálnej infraštruktúry na území obce - rekonštrukcia miestnych ciest 

a chodníkov, revitalizácia verejných priestranstiev, zriadenie miestneho trhoviska 

a vybudovanie detského ihriska 

Cieľ: Zlepšiť bezpečnosť miestnej dopravy, zvýšiť prírodnú hodnotu obce a rozvíjať 

voľno-časovú infraštruktúru a služby pre miestnych obyvateľov 

Garant: Obec Mostová 

Spolupráca:  

Náklady 

celkom 

2 150 tis. Sk 

Náklady obce: 2 050 tis. Sk 
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Ostatné zdroje: Súkromné zdroje (nadácie): 100 tis. Sk 

Aktivity 

projektu:  

1. Revitalizovať jarky a odvodňovacie kanály popri miestnych 

komunikáciách 

2. Vybudovať detské ihrisko 

3. Zrekonštruovať miestne cesty a chodníky 

4. Vypracovať stavebnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev  

5. Vybudovať miestne trhovisko 

6. Revitalizovať verejné priestranstvá a verejnú zeleň 

Výstupy a podr. 

rozpočet 

 

Akt.  Výstup Počet Cena (tis.Sk) 

1. Dĺžka revitalizovaných jarkov 

a odvodňovacích kanálov v m 

500 600 

2.  Detské ihrisko 1 300 

3.  Dĺžka zrekonštruovaných miestnych 

komunikácií v m 

500 400 

4.  Stavebná projektová dokumentácia na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev 

1 400 

5. Miestne trhovisko 1 150 

6. Revitalizované verejné priestranstvo 

a revitalizovaná verejná zeleň v ha  

2 300 

 

Termín: - Aktivita 1: 12/2010 

- Aktivita 2: 12/2009 

- Aktivita 3: 12/2010 

- Aktivita 4: 06/2009 

- Aktivita 5: 12/2009 

- Aktivita 6: 12/2010 

Dotknuté úlohy 

strategického 

plánu  

 Aktivita 1.2.1 Dobudovať systém odvádzania dažďovej vody 

 Aktivita 1.2.2 Vybudovať detské ihrisko 

 Aktivita 1.2.3 Zrekonštruovať a zabezpečiť údržbu miestnych ciest 

a chodníkov 

 Aktivita 1.3.3 Zriadiť trhovisko 

 Aktivita 2.2.1 Revitalizovať verejné priestranstvá 

 

 

 Projekt Verejná 06: 

Názov: Zvýšenie záujmu o veci verejné a vzdelanostnej úrovne miestneho 

obyvateľstva  
Cieľ: Vzdelávacími aktivitami a podporou mládežníckych a kultúrno-spoločenských 

aktivít zvýšiť záujem o veci verejné a vzdelanostnú úroveň miestneho obyvateľstva 

Garant: Obec Mostová 

Spolupráca: Mikroregión Dudváh 

Náklady 

celkom 

1 272 tis. Sk 

Náklady obce: 1 272 tis. Sk 

Ostatné zdroje:  

Aktivity 

projektu:  

1. Podporiť mládežnícke aktivity v obci 

2. Organizovať školení a odborných prednášok pre miestnych 
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obyvateľov na úrovni Mikroregiónu Dudváh 

3. Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území obce 

4. Realizovať malý grantový systém na organizovanie kultúrno-

spoločenských podujatí 

Výstupy a podr. 

rozpočet 

 

Akt.  Výstup Počet Cena (tis.Sk) 

1. Mládežnícke aktivity 9 150 

2.  Školenia a odborné prednášky 3 72 

3.  Realizovaných kultúrno-spoločenských 

podujatí 

6 600 

4.  Úspešne realizované projekty na 

organizovanie kultúrno-spoločenských 

podujatí 

15 450 

 

Termín: - Aktivita 1: 12/2008, 12/2009, 12/2010 

- Aktivita 2: 12/2010 

- Aktivita 3: 12/2008, 12/2009, 12/2010 

- Aktivita 4: 12/2008, 12/2009, 12/2010 

Dotknuté úlohy 

strategického 

plánu  

 Aktivita 1.3.4 Podporiť mládežnícke aktivity 

 Aktivita 1.3.5 Zabezpečiť celoživotné vzdelávanie miestnych 

obyvateľov 

 Aktivita 1.3.6 Organizovať a podporiť kultúrno-spoločenské podujatia 

 

 

 Projekt ŽP 01: 

Názov: Rozvoj zberu separovaného odpadu na území obce a zvýšenie kapacity 

skládky TKO Čierna Voda 
Cieľ: Zlepšiť stav životného prostredia na území obce s realizovaním osvetovej 

kampane, rozvíjaním zberu separovaného odpadu a rekultivovaním skládky odpadu TKO 

Čierna Voda. 

Garant: Obec Mostová 

Spolupráca: Kerektó T.K.O. spol. s r.o., Mikroregión Dudváh 

Náklady 

celkom 

2 180 tis. Sk 

Náklady obce: 726,5 tis. Sk 

Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: tis. 153 Sk, EÚ fondy: 1 300,5 tis. Sk 

Aktivity 

projektu:  

1. Pripraviť stavebnú projektovú dokumentáciu na vybudovanie 

zberného dvora odpadov 

2. Vypracovať žiadosť na finančnú podporu 

3. Realizovať verejné obstarávania 

4. Vybudovať zberný dvor na separovaný odpad 

5. Pripraviť stavebnú projektovú dokumentáciu na rekultiváciu skládky 

odpadu TKO Čierna Voda 

6. Rekultivovať skládku odpadu TKO Čierna Voda 

7. Realizovať osvetovú kampaň na ochranu životného prostredia 

pomocou odborných prednášok, verejných komunikácií 

a propagačných materiálov 

Výstupy a podr. 

rozpočet 

 

Akt.  Výstup Počet Cena (tis.Sk) 

1. Stavebná dokumentácia na vybudovanie 1 150 
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zberného dvora odpadov 

2.  Žiadosť na finančnú podporu 1 30 

3.  Verejné obstarávania 1 30 

4.  Zberný dvor na separovaný odpad 1 1 320 

5. Stavebná projektová dokumentácia na 

rekultiváciu skládky odpadu TKO 

Čierna Voda 

1 50 

6. Rekultivovaná skládka odpadu TKO 

Čierna Voda 

1 450 

7. Prednášky, verejné diskusie 

a propagačné materiály na ochranu ŽP 

9 150 

 

Termín: - Aktivita 1: 12/2008 

- Aktivita 2: 03/2009 

- Aktivita 3: 09/2009 

- Aktivita 4: 12/2010 

- Aktivita 5: 12/2008 

- Aktivita 6: 06/2010 

- Aktivita 7: 12/2008, 12/2009, 12/2010 

Dotknuté úlohy 

strategického 

plánu  

 Aktivita 2.1.1 Vybudovať zberný dvor odpadov 

 Aktivita 2.1.2 Rekultivovať skládku odpadov TKO Čierna Voda 

 Aktivita 2.1.3 Zabezpečiť osvetovú činnosť na ochranu životného 

prostredia 

 

Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie: 

 

Projekt Verejná 01: 

 Názov: Zrekonštruovať budovu kultúrneho domu 

 Garant: Obec Mostová 

 Obsah: Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovania kultúrneho domu 

s výmenou okien a zateplením fasády  

 Termín: 12/2010 

 Náklady: celkové náklady: 600 000,-Sk, náklady obce: 600 000,-Sk 

 Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 1.1.1 Znížiť energetickú náročnosť 

verejných budov 

 

Projekt Verejná 03: 

 Názov: Zrekonštruovať dom smútku a areál cintorína 

 Garant: Obec Mostová 

 Obsah: Rekonštrukcia domu smútku (výmena okien, oprava strechy, vnútorná 

rekonštrukcia, vybudovanie prístrešku, atď.) a revitalizácia areálu cintorína 

 Termín: 12/2010 

 Náklady: celkové náklady: 1 500 000,-Sk, náklady obce: 1 500 000,-Sk 

 Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 1.1.4 Zrekonštruovať dom smútku a 

areál cintorína 

 

Projekt Verejná 04: 

 Názov: Zrekonštruovať kultúrno-historické pamiatky  

 Garant: Obec Mostová 

 Obsah: Rekonštrukcia organu v Rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža 
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 Termín: 12/2010 

 Náklady: celkové náklady: 600 000,-Sk, náklady obce: 400 000,-Sk 

 Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 1.1.5 Zrekonštruovať kultúrno-

historické pamiatky 

 

Projekt Verejná 07: 

 Názov: Rozvíjať miestne hospodárstvo   

 Garant: Obec Mostová 

 Obsah: Aktualizovať územný plán obce, zostaviť zoznam prázdnych lokalít a budov 

určených na podnikanie a vysporiadať vlastnícke vzťahy 

 Termín: 12/2010 

 Náklady: celkové náklady: 200 000,-Sk, náklady obce: 200 000,-Sk 

 Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 1.3.7 Podporiť vznik nových 

podnikateľských aktivít a služieb 

 

 

Finančný plán k akčným plánom: 

Projekt Celkové 

náklady 

(v tis. Sk) 

Verejné zdroje (v tis. Sk) Súkromné 

zdroje     

(v tis. Sk) 
Celkom 

(tis. Sk) 

EÚ (tis. 

Sk) 

Národné zdroje (tis. Sk) 

Celkom SR VÚC 

Trnava 

obec  

Verejná 01 600 600 0 600 0 0 600 0 

Verejná 02 12 000 12 000 10 200 1 800 1 200 0 600 0 

Verejná 03 1 500 1 500 0 1 500 0 0 1 500 0 

Verejná 04 600 500 0 500 100 0 400 100 

Verejná 05 2 150 2 050 0 2 050 0 0 2 050 100 

Verejná 06 1 272 1 272 0 1 272 0 0 1 272 0 

Verejná 07 200 200 0 200 0 0 200 0 

ŽP 01 2 180 2 180 1 301 880 153 0 727 0 

Spolu 20 502 20 302 11 501 8 802 1 453 0 7 349 200 

 

Náklady obce na realizáciu akčných plánov na roky 

Projekt Náklady obce Mostová  

(v tis. Sk) 

2008 2009 2010 Spolu 

Verejná 01 200 200 200 600 

Verejná 02 230 300 70 600 

Verejná 03 500 500 500 1 500 

Verejná 04 300 100 0 400 

Verejná 05 600 750 700 2 050 

Verejná 06 424 424 424 1 272 

Verejná 07 60 70 70 200 

ŽP 01 250 277 200 727 

Spolu 2 564 2 621 2 164 7 349 
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44..  FFiinnaannččnnýý  pplláánn  rroozzvvoojjoovveejj  ssttrraattééggiiee  
 Finančné tabuľky PHSR obce Mostová vyjadrujú rozdelenie financií na plánovacie 

obdobie 2008-2016 na rozvojové priority, opatrenia a aktivity. 

 

44..11    RRoozzddeelleenniiee  ffiinnaanncciiíí  nnaa  pplláánnoovvaacciiee  oobbddoobbiiee  
Rozvojové aktivity Náklady na jednotlivé obdobia v tis. Sk 

2008 - 

2010 

2011 - 

2013 

2014-

2016 

spolu 

Priorita 1 Rozvoj verejnej infraštruktúry a verejných služieb 

Opatrenie 1.1 Zlepšenie stavu verejných budov a objektov 

Aktivita 1.1.1 600 0 0 600 

Aktivita 1.1.2 0 0 30 000 30 000 

Aktivita 1.1.3 12 000 0 0 12 000 

Aktivita 1.1.4 1 500 0 0 1 500 

Aktivita 1.1.5 600 300 0 900 

opatrenie 1.1 celkom 14 700 300 30 000 45 000 

Opatrenie 1.2 Rozvoj technickej, dopravnej a voľno-časovej infratruktúry 

Aktivita 1.2.1 600 2 000 0 2 600 

Aktivita 1.2.2 300 0 0 300 

Aktivita 1.2.3 800 10 000 0 10 800 

Aktivita 1.2.4 0 0 10 000 10 000 

Aktivita 1.2.5 0 1 500 0 1 500 

Aktivita 1.2.6 0 1 500 0 1 500 

opatrenie 1.2 celkom 1 700 15 000 10 000 26 700 

Opatrenie 1.3 Zlepšenie podmienok bývania a služieb pre obyvateľov 

Aktivita 1.3.1 0 0 25 000 25 000 

Aktivita 1.3.2 0 10 000 0 10 000 

Aktivita 1.3.3 150 0 0 150 

Aktivita 1.3.4 150 150 150 450 

Aktivita 1.3.5 72 72 72 216 

Aktivita 1.3.6 1 050 1 050 1 050 3 150 

Aktivita 1.3.7 200 0 0 200 

opatrenie 1.3 celkom 1 622 11 272 26 272 39 166 

priorita 1 celkom 18 022 26 572 66 272 110 866 

Priorita 2 Zlepšenie stavu životného prostredia 

Opatrenie 2.1 Zníženie znečistenia životného prostredia 

Aktivita 2.1.1 1 530 0 0 1 530 

Aktivita 2.1.2 500 0 0 500 

Aktivita 2.1.3 150 150 150 450 

opatrenie 2.1 celkom 2 180 150 150 2 480 

Opatrenie 2.2 Zlepšenie prírodnej hodnoty obce 

Aktivita 2.2.1  300 3 300 300 3 900 

opatrenie 2.2 celkom 300 3 300 300 3 900 

priorita 2 celkom 2 480 3 450 450 6 380 

Spolu 20 502 30 022 66 722 117 246 
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  44..22  RRoozzddeelleenniiee  ffiinnaanncciiíí  nnaa  pprriioorriittyy,,  ooppaattrreenniiaa  aa  aakkttiivviittyy  
Aktivita Celkové 

náklady 

(tis. Sk) 

Verejné zdroje (tis. Sk) Súkromné 

zdroje 

(tis. Sk) 
Celkom 

(tis. Sk) 

EÚ (tis. 

Sk) 

Národné zdroje (tis. Sk) 

Celkom SR VÚC 

Trnava 

obec  

Priorita 1 Rozvoj verejnej infraštruktúry a verejných služieb 

Opatrenie 1.1 Zlepšenie stavu verejných budov a objektov 

Aktivita 1.1.1 600 600 0 600 0 0 600 0 

Aktivita 1.1.2 30 000 30 000 25 500 4 500 3 000 0 1 500 0 

Aktivita 1.1.3 12 000 12 000 10 200 1 800 1 200 0 600 0 

Aktivita 1.1.4 1 500 1 500 0 1 500 0 0 1 500 0 

Aktivita 1.1.5 900 750 0 750 150 0 600 150 

opatrenie 1.1 

celkom 

45 000 44 850 35 700 9 150 4 350 0 4 800 150 

Opatrenie 1.2 Rozvoj technickej, dopravnej a voľno-časovej infratruktúry 

Aktivita 1.2.1 2 600 2 600 1 700 900 200 0 700 0 

Aktivita 1.2.2 300 200 0 200 0 0 200 100 

Aktivita 1.2.3 10 800 10 800 8 840 1 960 1 040 0 920 0 

Aktivita 1.2.4 10 000 10 000 8 500 1 500 1 000 0 500 0 

Aktivita 1.2.5 1 500 1 050 0 1 050 675 75 300 450 

Aktivita 1.2.6 1 500 1 500 1 275 225 150 0 75 0 

opatrenie 1.2 

celkom 

26 700 26 150 20 315 5 835 3 065 75 2 695 550 

Opatrenie 1.3 Zlepšenie podmienok bývania a služieb pre obyvateľov 

Aktivita 1.3.1 25 000 25 000 21 250 3 750 2 500 0 1 250 0 

Aktivita 1.3.2 10 000 10 000 0 10 000 7 500 0 2 500 0 

Aktivita 1.3.3 150 150 0 150 0 0 150 0 

Aktivita 1.3.4 450 450 0 450 0 0 450 0 

Aktivita 1.3.5 216 216 0 216 0 0 216 0 

Aktivita 1.3.6 3 150 3 150 0 3 150 0 0 3 150 0 

Aktivita 1.3.7 200 200 0 200 0 0 200 0 

opatrenie 1.3 

celkom 

39 166 39 166 21 250 17 916 10 000 0 7 916 0 

priorita 1 

celkom 

110 866 110 166 77 265 32 901 17 415 75 15 411 700 

Priorita 2 Zlepšenie stavu životného prostredia 

Opatrenie 2.1 Zníženie znečistenia životného prostredia 

Aktivita 2.1.1 1 530 1 530 1 301 230 153 0 77 0 

Aktivita 2.1.2 500 500 425 75 50 0 25 0 

Aktivita 2.1.3 450 450 0 450 0 0 450 0 

opatrenie 2.1 

celkom 

2 480 2 480 1 726 755 203 0 552 0 

Opatrenie 2.2 Zlepšenie prírodnej hodnoty obce 

Aktivita 2.2.1  3 900 3 900 2 550 1 350 300 0 1 050 0 

opatrenie 2.2 

celkom 

3 900 3 900 2 550 1 350 300 0 1 050 0 

priorita 2 

celkom 

6 380 6 380 4 276 2 105 503 0 1 602 0 

Spolu 117 246 116 546 81 541 35 006 17 918 75 17 013 700 
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55..  ZZaabbeezzppeeččeenniiee  rreeaalliizzáácciiee  
 

    55..11  IInnššttiittuucciioonnáállnnee  aa  oorrggaanniizzaaččnnéé  zzaabbeezzppeeččeenniiee  
 PHSR obce Mostová sa bude realizovať prostredníctvom akčných plánov. Prvý 

akčný plán bol spracovaný na roky 2008-2010, ďalšie budú podľa situácie dvoj- až 

trojročné. Akčný plán na ďalšie obdobie má byť vypracovaný do konca októbra 

predchádzajúceho roka. Pri vypracovaní akčných plánov na ďalšie obdobie obec bude 

spolupracovať s partnermi, resp. ich vyhotoví sama. Súčasťou akčných plánov budú aj 

finančné tabuľky a takto identifikované potreby vlastných nákladov budú zapracované do 

obecného rozpočtu. 

 Vzhľadom na svoju veľkosť, obec nepočíta so zriadením vlastnej implementačnej 

kapacity. Pri realizácii rozvojových aktivít bude spolupracovať s rozvojovými 

organizáciami z blízkeho okolia. V období realizácie akčného plánu do roku 2010 to budú 

Fórum centrum pre regionálny rozvoj a Mikroregión Dudváh. Obec sa dohodne s 

partnerskými organizáciami, miestnymi spoločenskými organizáciami, inštitúciami 

a podnikateľskými subjektami o manažovaní konkrétnych projektov na základe akčného 

plánu, hlavne tých, u ktorých sa počíta s využitím externých zdrojov. Spoluprácou sa 

plánuje v rámci nasledovných aktivít:  

Priorita 1 Rozvoj verejnej infraštruktúry a verejných služieb 

 Opatrenie 1.1 Zlepšenie stavu verejných budov a objektov  

 Aktivita 1.1.3 Zrekonštruovať budovu základnej školy 

 Aktivita 1.1.5 Zrekonštruovať kultúrno-historické pamiatky 

 Opatrenie 1.2 Rozvoj technickej, dopravnej a voľno-časovej infraštruktúry 

 Aktivita 1.2.4 Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR na Šorjákoše 

 Aktivita 1.2.5 Vybudovať viacúčelové ihrisko v športovom areáli 

 Aktivita 1.2.6 Modernizovať strelnicu 

 Opatrenie 1.3 Zlepšenie podmienok bývania a služieb pre obyvateľov 

 Aktivita 1.3.1 Zrekonštruovať bývalú základnú školu na Domov sociálnych 

služieb 

 Aktivita 1.3.4 Podporiť mládežnícke aktivity 

 Aktivita 1.3.5 Zabezpečiť celoživotné vzdelávanie miestnych obyvateľov 

 Aktivita 1.3.6 Organizovať a podporiť kultúrno-spoločenské podujatia 

 Aktivita 1.3.7 Podporiť vznik nových podnikateľských aktivít a služieb 

 

Priorita 2 Zlepšenie stavu životného prostredia 

 Opatrenie 2.1 Zníženie znečistenia životného prostredia 

 Aktivita 2.1.1 Vybudovať zberný dvor odpadov 

 Aktivita 2.1.2 Rekultivovať skládku odpadov TKO Čierna Voda 

 Aktivita 2.1.3 Zabezpečiť osvetovú činnosť na ochranu životného prostredia 

 

 Ďalšie projekty vzhľadom na zameranie realizuje obec s vlastnými kapacitami.  

 

 

    55..22  MMoonniittoorroovvaanniiee  aa  hhooddnnootteenniiee  
 Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú spätnú väzbu plnenia akčného 

a strategického plánu. Navrhujeme hodnotenie plnenia akčných plánov ex-ante (následné 

hodnotenie) a monitorovanie plnenia strategického plánu raz za 4 roky (vo volebnom 

období, ako informáciu pre nové zastupiteľstvo). Monitorovanie na úrovni strategického 

cieľa a rozvojových priorít by malo prebehnúť na základe nasledovných indikátorov:  
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ÚÚrroovveeňň  ssttrraatteeggiicckkééhhoo  cciieeľľaa  

Strategický cieľ Hodnotiace otázky Ukazovatele Východisková 

úroveň 

Cieľová 

úroveň 

Zvýšiť kvalitu 

života obyvateľov 

obce Mostová 

prostredníctvom 

rozvoja verejnej a 

voľno-časovej 

infraštruktúry, 

rozvoja verejných 

služieb a zlepšenia 

stavu životného 

prostredia. 

Podarilo sa zvýšiť 

tempo investovania v 

oblasti rozvoja 

verejnej infraštruktúry 

a verejných služieb? 

Ročný objem investícií do 

verejnej infraštruktúry a 

verejných služieb (zdroj: 

ročné vyhodnotenia 

plnenia rozpočtu obce) 

Rok 2002-

2007: 3 283 tis. 

Sk / rok 

Rok 2008-

2016: 5 000 

tis. Sk / rok 

Koľko investičných 

projektov sa podarilo 

realizovať na ochranu 

životného prostredia 

na území obce? 

Počet realizovaných 

investičných projektov na 

ochranu životného (zdroj: 

ročné vyhodnotenia 

plnenia rozpočtu obce) 

Rok 2002 - 

2007: 0 

Rok 2008 - 

2016: 3 

  

ÚÚrroovveeňň  pprriioorríítt  

Priority Hodnotiace otázky Ukazovatele Východisková 

úroveň 

Cieľová 

úroveň 

Priorita 1 

Rozvoj 

verejnej 

infraštruktúry 

a verejných 

služieb 

Podarilo sa zrekonštruovať 

verejné budovy a objekty na 

základe potrieb? 

Počet zrekonštruovaných 

verejných budov a objektov 

(zdroj: štatistika obecného 

úradu) 

Rok 2007: 0 Rok 

2016: 5 

Podarilo sa zrekonštruovať 

miestnu dopravnú 

infraštruktúru? 

Plocha zrekonštruovanej 

dopravnej infrašturktúry v m2 

(zdroj: štatistika obecného 

úradu) 

Rok 2007: 0 Rok 

2016: 5 

000 

Podarilo sa rozvíjať voľno-

časovú infraštruktúru a 

možností na trávenie 

voľného času? 

Počet vytvorených možností 

na trávenie voľného času na 

území obce (zdroj: štatistika 

obecného úradu)   

Rok 2007: 0 Rok 

2016: 4 

Podarilo sa zvýšiť počet 

mimoškolských 

vzdelávacích, kultúrno-

spoločenských a 

mládežníckych aktivít 

realizovaných na území 

obce? 

Počet mimoškolských 

vzdelávacích, kultúrno-

spoločenských a 

mládežníckych aktivít 

realizovaných na území obce? 

(zdroj: štatistika obecného 

úradu) 

Rok 2007: 7 Rok: 12 

Koľko ľudí v obci býva v 

novopostavených 

sociálnych bytoch a 

Domove dôchodcov a 

sociálnych služieb? 

Počet ľudí v novopostavených 

sociálnych bytoch a Domove 

dôchodcov a sociálnych 

služieb (zdroj: štatistika 

obecného úradu) 

Rok 2007:  Rok 

2016: 50 

Koľko nových komerčných 

a verejných služieb sa 

podarilo naštartovať na 

území s podporou obce? 

Počet nových komerčných a 

verejných služieb na území, 

ktoré vznikli na základe 

podpory obce (zdroj: štatistika 

obecného úradu) 

Rok 2007: 0 Rok: 5 

Priorita 2 

Zlepšenie 

stavu 

životného 

prostredia 

Podarilo sa zlepšiť prírodnú 

hodnotu obce? 

Plocha revitalizovanej 

verejnej zelene, 

revitalizovaných verejných 

priestranstiev a 

rekultivovaných skládok 

odpadov v ha (zdroj: štatistika 

Rok 2007: 1  Rok 

2016: 3 
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obecného úradu) 

Podarilo sa rozšíriť 

separovaný zber odpadov? 

Množstvo vyseparovaného 

odpadu ročne v t (zdroj: 

štatistika obecného úradu) 

Rok 2007: 19  Rok 

2016: 40 

 

 

    55..33  HHaarrmmoonnooggrraamm  rreeaalliizzáácciiee  
Časový harmonogram realizácie aktivít bol zostavený na základe finančných možností 

obce, grantových možností a podľa požiadavky miestnych obyvateľov a vedenia obce. 

Realizácia aktivít bola navrhnutá na trojročné etapy nasledovne:  

Názov aktivity Termín realizácie aktivít 

2008 - 

2010 

2011 - 

2013 

2014 - 

2016 

Priorita 1 Rozvoj verejnej infraštruktúry a verejných služieb 

Opatrenie 1.1 Zlepšenie stavu verejných budov a objektov 

Aktivita 1.1.1 Znížiť energetickú náročnosť verejných budov       

Aktivita 1.1.2 Využiť obnoviteľné zdroje energie vo 

verejných budovách 

      

Aktivita 1.1.3 Zrekonštruovať budovu základnej školy       

Aktivita 1.1.4 Zrekonštruovať dom smútku a areál cintorína       

Aktivita 1.1.5 Zrekonštruovať kultúrno-historické pamiatky        

Opatrenie 1.2 Rozvoj technickej, dopravnej a voľno-časovej infraštruktúry 

Aktivita 1.2.1 Dobudovať systém odvádzania dažďovej vody       

Aktivita 1.2.2 Vybudovať detské ihrisko       

Aktivita 1.2.3 Zrekonštruovať a zabezpečiť údržbu miestnych 

ciest a chodníkov 

      

Aktivita 1.2.4 Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR na 

Šorjákoše 

      

Aktivita 1.2.5 Vybudovať viacúčelové ihrisko v športovom 

areáli 

      

Aktivita 1.2.6 Modernizovať strelnicu       

Opatrenie 1.3 Zlepšenie podmienok bývania a služieb pre obyvateľov 

Aktivita 1.3.1 Zrekonštruovať bývalú základnú školu na 

Domov sociálnych služieb 

      

Aktivita 1.3.2 Vybudovať sociálne byty       

Aktivita 1.3.3 Zriadiť trhovisko       

Aktivita 1.3.4 Podporiť mládežnícke aktivity        

Aktivita 1.3.5 Zabezpečiť celoživotné vzdelávanie miestnych 

obyvateľov 

      

Aktivita 1.3.6 Organizovať a podporiť kultúrno-spoločenské 

podujatia 

      

Aktivita 1.3.7 Podporiť vznik nových podnikateľských aktivít 

a služieb 

      

Priorita 2 Zlepšenie stavu životného prostredia 

Opatrenie 2.1 Zníženie znečistenia životného prostredia 

Aktivita 2.1.1 Vybudovať zberný dvor odpadov       

Aktivita 2.1.2 Rekultivovať skládku odpadov TKO Čierna 

Voda 

      

Aktivita 2.1.3 Zabezpečiť osvetovú činnosť na ochranu 

životného prostredia 

      

Opatrenie 2.2 Zlepšenie prírodnej hodnoty obce 

Aktivita 2.2.1 Revitalizovať verejné priestranstvá        
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66..  ZZáávveerr    
 Najväčšia investícia v posledných rokoch v obci Mostová smerovala do zlepšenia 

podmienok bývania. V rámci bytovej výstavby bolo postavených 12 bytových jednotiek. 

Ďalšou významnou investíciou bolo vybudovanie prístavby ku kultúrnemu domu. Všetky 

investície boli realizované z vlastných zdrojov, resp. z úverových zdrojov.  

Doteraz realizované projekty vychádzali hlavne z finančných možností obce 

a potrieb miestneho obyvateľstva. V záujme optimálneho využitia možností v 

programovacom období EÚ v rokoch 2007-2013 bol vypracovaný PHSR obce Mostová. 

Rozvojový plán jednak rieši všetky aktuálne infraštrukturálne potreby obce, ale niektoré 

aktivity sú zamerané aj na zvýšenie záujmu o veci verejné, ako aj na zlepšenie podmienok 

bývania a využívania voľného času. Časť rozvojových opatrení a aktivít sa týka aj zvýšenia 

ochrany životného prostredia, prírodných hodnôt a ekologického povedomia. Medzi 

prvými plánovanými aktivitami sú projekty zamerané na rekonštrukciu verejných budov 

a zníženie znečistenia životného prostredia. Na niektoré projektové zámery sú už 

vypracované stavebné projektové dokumentácie, ako napr. na rekonštrukciu objektov 

základnej školy s materskou školu a na rekonštrukciu domu smútku.  

V rámci dosiahnutia plánovaných rozvojových cieľov niektoré aktivity bude možné 

realizovať aj pomocou združenia Mikroregiónu Dudváh, v ktorom je obec zakladajúcim 

členom. Mikroregión Dudváh v roku 2008 vypracoval spoločnú rozvojovú stratégiu pre 

Program Leader (Os 4 z Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 – 

2013). Cieľom samosprávy obce je v záujme realizácie stratégie využiť výhody partnerskej 

spolupráce a možností financovania rozvojových projektov z podporných fondov EÚ 

a domácich verejných zdrojov.  
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