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1. Úvod do socio-demografickej analýzy vybraných
mikroregiónu Trnava

obcí

Pre projekt CircUse zadefinovaný mikroregión Trnava pozostáva z 13 obcí v okolí mesta
Trnava, ktoré tvoria mikroregión, ako platformu pre spoluprácu a zosieťovanie, s cieľom
dosiahnuť inovácie v rozvojovej stratégii územia celého mikroregiónu. Toto zosieťovanie
predstavuje organizačnú koncepciu, ktorá prispieva k spoločnému porozumeniu
a rozhodovaniu vo väčších zoskupeniach tým, že:
• aktivizuje hlavných aktérov miestneho rozvoja do diskusie o rozmiestnení funkcií
v rámci zosieťovania v širšom území mikroregiónu,
• vytvára spoločnú víziu rozvoja a rozdelenie funkcií obcí v tomto rozvoji,
• podporuje uznávanie spoločných hodnôt na území mikroregiónu a vytváranie
dôvery a spolupráce pri dosahovaní stanovených cieľov,
• pripravuje spoločnú rozvojovú stratégiu,
• vytvára spoločné inovačné prostredie,
• monitoruje realizáciu cieľov rozvoja,
• vyhodnocuje dosiahnuté výsledky.
Z hľadiska udržateľného rozvoja je potrebné vytvárať siete, spojenectvá, spracúvať
spoločné stratégie pre viacero obcí, ktoré umožňujú deľbu práce a lepšie zhodnocujú
spoločný potenciál. Každá obec má jedinečný potenciál, každá má iné disponibilné
zdroje. Spolupráca a zosieťovanie umožní dosiahnuť ich synergiu a zvýšiť atraktivitu
regiónu pre investorov prinášajúcich pracovné príležitosti, rozvojové impulzy a dane, ale
aj pre obyvateľov, čo bude v kontexte demografického vývoja stále dôležitejšie.
Spolupráca obcí v rámci mikroregiónu podporuje diverzifikáciu ekonomickej základne
vidieckych sídiel, intenzívne využívanie špecifického ľudského potenciálu, inovácií a
lokálnych potenciálov.
Inovačná schopnosť rozvoja územia mikroregiónu sa zakladá na:
• zvyšovaní poznatkov a kompetencií o možných riešeniach a funkciách na území
mikroregiónu,
• rozvoji spolupráce a vytváraní siete vzťahov vybudovaných na dôvere,
• rozvoji inovatívneho prostredia, ktoré umožňuje zvýšenie miestnej ekonomiky,
rozvoji spoločnej spolupráce pri regenerácii územia mikroregiónu,
• zvýšenie konkurencieschopnosti mikroregiónu v regionálnom aj celonárodnom
merítku,
• využití marketingových nástrojov pre tvorbu spoločnej značky (brandingu)
mikroregiónu, ktorý v súlade s princípmi udržateľného rozvoja opätovne využíva
a regeneruje nevyužité a zanedbané areály (brownfieldy).
Inštitucionálnou podporou tejto platformy je mikroregionálne fórum, ktorého cieľom je
koordinovať postup pri posúdení technickej infraštruktúry, služieb, rozsahu
disponibilného územia brownfieldov a greenfieldov ako celku na území mikroregiónu,
ako aj pasportizácia územia a aktivít v rámci jednotlivých obcí. Toto fórum slúži ako
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poradný orgán, pretože všetky rozhodnutia sa budú prijímať v súlade s rozhodovacími
kompetenciami v orgánoch samosprávy, avšak
s na základe výstupov z
mikroregionálneho fóra. Záujmom mikroregionálneho fóra bude aj zlepšenie spolupráce
so súkromným podnikateľským sektorom a hľadanie nových prístupov k zabezpečeniu
služieb pre firmy a obyvateľov.
Dominantnou pracovnou metódou budú pravidelné stretnutia mikroregionálneho fóra
a podľa potreby vytváranie pracovných skupín k tematickým okruhom, kde sa budú
posudzovať zistené skutočnosti a stav v území a následne pripravovať stratégie
strategické rozhodnutia.
V rámci projektu CircUse bude realizovaný tiež regionálny workshop, zameraný na
kritickú reflexiu výstupov projektu a ich zhodnotenie pre tvorbu mikroregionálnej
stratégie zhodnotenia brownfieldov ako súčasti politiky udržateľného územného rozvoja.
Jedným z predpokladov efektívneho koordinovaného postupu je tiež zjednotenie
systémov tvorby a vedenia databáz a tvorby a aktualizácie mapových podkladov.
Informačné bázy tak vytvoria bázu pre spoločné tvorby stratégií i marketing rozvojových
potenciálov brownfieldov.
Pre rozvoj ďalších ekonomických aktivít a vybavenia obcí mikroregiónu Trnava zohráva
kľúčovú úlohu najmä zaradenie obcí medzi kohézne póly rastu v záujmovom území
inovačného pólu rastu mesta Trnava. Obce mikroregiónu zároveň ležia v jadrovom pásme
ťažiska osídlenia 1. úrovne a metropolitného regiónu Bratislava - Viedeň. Veľkým
impulzom pre rozvoj mikroregiónu bolo založenie automobilového koncernu Peugeot
Citroen PSA v katastri obce Zavar (2/3 areálu) a v katastri mesta Trnava (1/3 areálu)
v roku 2003. Dôležitým faktorom z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry je
bezprostredná blízkosť diaľnice D1, spájajúcej mestá Bratislava a Trnava. Výhodou
geografického umiestnenia obcí mikroregiónu je blízkosť výjazdu z diaľnice D1.
Diaľnica prechádza územím katastra obce Zeleneč, na ktorej bol v súvislosti s výstavbou
priemyselného areálu Samsung vybudovaný nový diaľničný privádzač „Voderady“.
Tento priamo smeruje do obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorej tak poskytuje výbornú
dopravnú dostupnosť, ale súčasne aj okolitým obciam mikroregiónu. Taktiež železničná
trať č.120 Žilina-Bratislava, ktorá prešla v ostatných rokoch modernizáciou. Tieto dva
významné dopravné elementy sa stávajú nielen výrazným pozitívom riešeného územia,
ale istým spôsobom zároveň predstavujú aj limity pre územie mikroregiónu. V súvislosti
s výstavbou podniku Samsung v obci Voderady prebehla výstavba novej diaľničnej
križovatky, ktorá významnou mierou zmenila dopravné podmienky napr. v katastrálnom
území obce Hrnčiarovce nad Parnou.
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2. Analýza demografických údajov sídiel mikroregiónu
Trnava
2.1. Mesto Trnava
Mesto Trnava patrí na Slovensku medzi mestá zasiahnuté suburbanizačnými tendenciami.
Kým ešte koncom 90-tych rokov žilo v Trnave niečo cez 70-tisíc obyvateľov, po roku
2000 demografické ukazovatele mesta začínajú klesať. Pokles je viditeľný nielen v
Trnave, ale paušálne takmer vo všetkých väčších mestách nielen na Slovensku ale aj v
Európe, a dôvody sú veľmi podobné: pokles pôrodnosti, nižší počet detí v priemere na
jednu rodinu no hlavne sťahovanie sa do nových satelitov na vidieku v blízkosti miest,
teda suburbanizácia. Zaujímavý je aj pohľad o desaťročia naspäť: najväčší prírastok
obyvateľov zažila Trnava v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Priemerný ročný
prírastok dosahoval v rokoch1970 až 1980 až 1529 obyvateľov, v rokoch 1981 – 1991
pribúdalo v Trnave za každý rok v priemere asi nových 800 obyvateľov. V prvej polovici
90-tych rokov klesol ročný prírastok na menej ako 300, v ich druhej polovici dokonca
spadol pod stovku. Za celkovým poklesom obyvateľov Trnavy stojí aj osamostatnenie sa
Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec v rokoch 1993 a 1994. V ostatných rokoch sa úbytok
obyvateľov nezastavil, ba naopak, stále pokračuje. V roku 2001 žilo v Trnave 69 563
ľudí, o rok neskôr 69 868, v roku 2003 68 588, v roku 2004 68 500 obyvateľov. Pred
piatimi rokmi mala Trnava ešte 68 292 obyvateľov, v roku 2006 potom 67 878 a ku
koncu roka 2010 už len 67 368.
Tento trend môže pokračovať. Väčšina z obcí mikroregiónu Trnava v posledných dvoch troch rokoch upravila územné plány a vyčlenila ďalšie územie na rozsiahlu individuálnu
bytovú výstavbu.
Po r. 2001 a najmä po r. 2005 však počet obyvateľov mesta Trnavy zaznamenáva
regresívny vývoj.
Vývoj počtu obyvateľov v meste Trnava
r. 1970
45 465
r. 1980
60 750
r. 1991
68 737
r. 2000
69 801
r. 2001
69 563
r. 2004
68 500
r. 2005
68 292
r. 2007
68 038
r. 2008
67 726
r. 2009
67 605
r. 2010
67 368
Tab. č. 1: Stav a vývoj počtu obyvateľov v meste Trnava v rokoch 1970- 2010
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)
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Graf č. 1: Tendencia vývoja počtu obyvateľov mesta Trnava
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)

Pokles obyvateľstva v tomto období je spôsobený nasledovnými okolnosťami:
− výrazne poklesla pôrodnosť a následne i počet obyvateľov v predproduktívnom
veku
− veková štruktúra obyvateľov je schopná minimálneho rastu prirodzeným
prírastkom, ktorý dosahuje v každom roku v sledovanom období 2005 – 2009
priemerne hodnotu cca 0,1%.
Migračný vývoj obyvateľstva dosahuje záporné hodnoty, pretože počet vysťahovaných
prevyšuje skoro dvojnásobne počet prisťahovaných obyvateľov (okolité obce vytvárajú
priaznivejšie podmienky pre bytovú výstavbu rodinných domov).
Obec
mesto Trnava

Stav k 31. 12. 2008
Počet
Muži
obyvateľov
67 726
32 796

Ženy
34 930

Prirodzený Migračný
prírastok
prírastok
191
- 503

Celkový
prírastok
-312

Tab. č. 2: Stav a vývoj obyvateľov v roku 2008 (Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)

Obec
mesto Trnava

Stav k 31. 12. 2009
Počet
Muži
obyvateľov
67 605
32 756

Ženy
34 849

Prirodzený Migračný
prírastok
prírastok
192
- 313

Celkový
prírastok
-121

Tab. č. 3: Stav a vývoj obyvateľov v roku 2009 (Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)

Obec
mesto Trnava

Stav k 31. 12. 2010
Počet
Muži
obyvateľov
67 368
32 597

Ženy
34 771

Prirodzený Migračný
prírastok
prírastok
199
-436

Celkový
prírastok
-237

Tab. č. 4: Stav a vývoj obyvateľov v roku 2008 (Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)
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Každoročný pokles obyvateľstva dosahuje hodnotu od 0,5 – 1,0 %.
Pri sledovaní smerovania vysťahovaných obyvateľov je vidieť, že až 59,4% z nich sa
sťahujú do blízkych okolitých vidieckych sídiel, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre
novú bytovú výstavbu.
Počet odsťahovaných z Trnavy do jednotlivých susedných obcí za obdobie 1/201012/2010 podľa údajov MÚ Trnava smeruje vo veľkej miere do obcí sledovaného územia
mikroregiónu (do 9 obcí zo sledovaných 13 obcí mikroregiónu).

Zvončín
Zeleneč
Zavar
Špačince
Šelpice
Suchá nad Parnou
Ružindol
Malženice
Križovany nad Dudváhom
Hrnčiarovce nad Parnou
Bučany
Brestovany
Bohdanovce n/Trnavou
Biely Kostol
0

20

40

60

80

100

120

Graf. č. 2: Počet odsťahovaných z Trnavy do susedných obcí v r. 2010 (Zdroj: MÚ Trnava)
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2.2. Vidiecke sídla mikroregiónu Trnava
Celkový počet obyvateľov mikroregiónu Trnava však neklesá a so započítaním
prisťahovaných obyvateľov zo širšieho územia Slovenska i iných štátov má rastúci trend.
Je to následkom priaznivého hospodárskeho rozvoja regiónu a vyvoláva sústavný tlak na
rozvoj vyššej i základnej vybavenosti v meste Trnava, keďže okolité vidiecke sídla
gravitujúce k Trnave budovanie čo i len základnej sociálnej a komerčnej vybavenosti
vôbec nezabezpečujú, alebo zabezpečujú v nedostatočnom rozsahu.
Základné údaje o sledovaných obciach mikroregiónu Trnava z hľadiska ich rozlohy,
hustoty obyvateľov na km2 a geografickej polohy sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Obec

Rozloha v ha

1. Biely Kostol
2. Bohdanovce
nad Trnavou
3.Hrnčiarovce
nad Parnou
4. Jaslovské
Bohunice
5. Majcichov

obyv. Nadm. výška
153

241
1148

99

169

1628

132

141

2008

96

162

1820

103

136

100

166

128

176

74

164

6. Ružindol
7. Suchá
Parnou
8. Šelpice

Hustota
na km2
583

1471
nad 1438

9. Špačince

1017
2210

100

158

10. Voderady

1415

96

130

11. Zavar
12. Zeleneč
13. Zvončín

1395
1175
824

167
208
87

137
145
156

Tab. č. 5: Základné geografické údaje o obciach mikroregiónu Trnava

Vývoj počtu obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava medzi rokmi 2008 – 2010 na
základe štatistických údajov dokumentuje vyššie uvádzanú situáciu, ktorá súvisí so
suburbanizačnými procesmi v okolí mesta Trnavy uvádzame v tabuľkách 2-4.
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Obec
1. Biely Kostol
2. Bohdanovce
nad Trnavou
3.Hrnčiarovce
nad Parnou
4. Jaslovské
Bohunice
5. Majcichov
6. Ružindol
7. Suchá nad
Parnou
8. Šelpice
9. Špačince
10. Voderady
11. Zavar
12. Zeleneč
13. Zvončín
Spolu:

Stav k 31. 12. 2008
Počet
Muži
obyvateľov
1325
661
1118
544
2154

Ženy
664
574

Prirodzený
prírastok
6
3

Migračný
prírastok
91
10

Celkový
prírastok
97
13

1058

1096

-5

29

24

1927

978

949

3

-1

2

1863
1427
1824

912
686
868

951
741
956

-3
1
3

-9
30
13

-12
31
16

732
2166
1338
2262
2420
700
21256

358
1072
672
1235
1187
347
10578

374
1094
666
1027
1233
353
10678

-1
-6
-10
-2
-1
-7
-19

21
11
10
186
41
31
463

20
5
0
184
40
24
444

Tab. č. 6: Stav a vývoj obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v roku 2008
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)

Graf. č. 3: Počet obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v roku 2008
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2008)
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Graf. č. 4: Prirodzený a migračný prírastok obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v 2008
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2008)

Obec
1. Biely Kostol
2. Bohdanovce
nad Trnavou
3.Hrnčiarovce
nad Parnou
4. Jaslovské
Bohunice
5. Majcichov
6. Ružindol
7. Suchá nad
Parnou
8. Šelpice
9. Špačince
10. Voderady
11. Zavar
12. Zeleneč
13. Zvončín
Spolu:

Stav k 31. 12. 2009
Počet
Muži
obyvateľov
1 405
706
1 139
560
2 141

Ženy
699
579

Prirodzený Migračný
prírastok
prírastok
-1
81
-3
24

Celkový
prírastok
80
21

1 051

1 090

-9

-4

- 13

1 937

978

959

10

0

10

1 867
1 468
1839

916
705
882

951
763
957

-4
-2
0

8
43
15

4
41
15

750
2 204
1 363
2 327
2 443
721
21604

366
1085
691
1 284
1 186
359
10769

384
1119
672
1 043
1 257
362
10835

9
-9
1
-7
3
1
-11

9
47
24
72
20
20
359

18
38
25
65
23
21
348

Tab. č. 7: Stav a vývoj obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v roku 2009
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)
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Graf. č. 5: Počet obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v roku 2009
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2009)

Graf. č. 6: Prirodzený a migračný prírastok obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v 2009
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2009)
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Obec
1. Biely Kostol
2. Bohdanovce
nad Trnavou
3.Hrnčiarovce
nad Parnou
4. Jaslovské
Bohunice
5. Majcichov
6. Ružindol
7. Suchá nad
Parnou
8. Šelpice
9. Špačince
10. Voderady
11. Zavar
12. Zeleneč
13. Zvončín
Spolu:

Stav k 31. 12. 2010
Počet
Muži
obyvateľov
1427
713
1155
558
2150

Ženy
714
597

Prirodzený Migračný
prírastok
prírastok
7
15
-1
17

Celkový
prírastok
22
16

1057

1093

2

1

3

1992

998

994

14

41

55

1868
1516
1900

915
731
913

953
785
987

-4
8
5

5
40
56

1
48
61

791
2232
1420
2361
2560
739
22111

390
1107
715
1308
1258
367
11030

401
1125
705
1053
1302
372
11081

8
4
-5
7
-3
8
50

33
24
62
27
120
10
451

41
28
57
34
117
18
501

Tab. č. 8: Stav a vývoj obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v roku 2010
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)

Graf. č. 7: Počet obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v roku 2010
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2010)
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Graf. č. 8: Prirodzený a migračný prírastok obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava v 2010
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2010)

Z údajov o demografickej situácii v mikroregióne Trnava je vidieť nárast počtu
obyvateľov, ktorý bol v roku 2008 vyvolaný investičným stimulom a začatím výroby
v automobilovom závode Peugeot Citroen PSA, čo sa prejavilo najmä v Zavare a v
Bielom Kostole a v roku 2010 investičným stimulom Samsung vo Voderadoch
a priemyselným parkom v Zeleneči. Údaje vychádzajú z dostupných sledovaných
štatistických údajov o obciach mikroregiónu Trnava, pričom reálne celkové prírastky
obyvateľov v obciach môžu byť aj vyššie vzhľadom na opakovanú skutočnosť, že nie
všetci prisťahovaní obyvatelia sa aj administratívne prihlásia k trvalému pobytu do
sledovaných obcí.
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Graf č. 9: Celkový prírastok obyvateľstva v obciach mikroregiónu Trnava za roky 2008, 2009 a 2010
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk

Uvedené zmeny uplynulých rokov sa premietli i do celkovej vekovej štruktúry
obyvateľstva. Vekové zloženie obyvateľov mikroregiónu Trnava v roku 2009 je
nasledovné:
Obec

Počet
obyv.
1 405
1 139

Predproduktívny
vek - spolu
208
174

Produktívny
vek - ženy
416
330

Produktívny
vek - muži
491
392

1. Biely Kostol
2. Bohdanovce
nad Trnavou
3.Hrnčiarovce
2 141
283
602
710
nad Parnou
4. Jaslovské
1 937
306
590
680
Bohunice
5. Majcichov
1 867
257
540
634
6. Ružindol
1 468
228
422
499
7. Suchá nad 1839
273
532
608
Parnou
8. Šelpice
750
125
230
255
9. Špačince
2 204
311
631
734
10. Voderady
1 363
201
380
481
11. Zavar
2 327
332
600
953
12. Zeleneč
2 443
314
721
853
13. Zvončín
721
89
219
260
Spolu:
21604 3101
6213
7550
Tab. č. 9: Vekové zloženie obyvateľov v obciach mikroregiónu Trnava
Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)

Poproduktívny
vek -spolu
290
243
546
361
436
319
426
140
528
301
442
555
153
4740
v roku 2009 (Zdroj:
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Graf č. 10: Vekové zloženie obyvateľov v v obciach mikroregiónu Trnava v roku 2009
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2009)

Pri analýze Indexu populačnej dynamiky (Ipd ) obcí, ktorý predstavuje pomer medzi
vekovou kohortou v predproduktívnom a poproduktívnom veku je zreteľné, že sa
pohybuje v rozmedzí od 85 po 59, čo predstavuje regresívny typ populácie vo všetkých
obciach mikroregiónu a v priemere za celý mikroregión nadobúda Ipd hodnotu 65, čo
vypovedá o demograficky regresívnom type obyvateľstva, s výraznou prevahou
obyvateľov v poproduktívnom veku, kde ľudský potenciál nemá schopnosť rásť na
základe prirodzeného prírastku, ale musí počítať s rozvojom z vonkajších zdrojov, na
základe migračného prírastku. Sťahovanie obyvateľov do tohto mikroregiónu úzko súvisí
s pracovnými možnosťami, kvalitou podmienok pre bývanie, sociálnu starostlivosť,
sociálnu vybavenosť a zdravý životný štýl obyvateľov. Sú to zároveň predpoklady pre
prípravu inovačnej rozvojovej stratégie mikroregiónu Trnava.
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Graf č. 11: Predproduktívny vek obyvateľov v v obciach mikroregiónu Trnava v 2009 v percentách
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2009)

Graf č. 12: Produktívny vek - ženy v mikoregióne v roku 2009 v percentách (Zdroj: Štatistický úrad
SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2009)
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Graf č.13: Produktívny vek - muži v mikoregióne v roku 2009 v percentách
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2009)

Graf č. 14: Poproduktívny vek obyvateľov v mikoregióne v roku 2009 v percentách
(Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk, stav ku 31.12.2009)

Zmeny vo vývoji obyvateľstva, ktoré boli zaznamenané v uplynulých rokoch sa premietli
i do celkovej štruktúry obyvateľstva mesta Trnava, kde klesá podiel obyvateľov v
predproduktívnom veku a stúpa počet obyvateľov v poproduktívnom veku.
Veková skupina
r. 1980 v %
r. 1991 v %
r. 2001 v %
r. 2008 v %
predproduktívny
29,3
26,6
16,9
13,1
vek
produktívny vek
57,9
60,7
68,3
70,3
poproduktívny vek 12,8
12,7
14,8
16,6
spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
Tab. č. 10: Vývoj vekového zloženie obyvateľov mesta Trnava v rokoch 1980-2008 v percentuálnom
vyjadrení. (Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk)
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3. Sociologický prieskum sídiel mikroregiónu Trnava
V prvej etape prípravy tejto rozvojovej stratégie bolo potrebné zmapovať územie
jednotlivých obcí mikroregiónu, ktoré sú konfrontované so živelnou suburbanizáciou.
Súčasný stav ekonomického vývoja, najmä pretrvávajúca kríza a demografické zmeny
vyúsťujú do nevhodného využitia území obcí mikroregiónu. V rámci projektu z ERDF,
operačný program Stredná Európa, č. 2CE174P4 „Circular Flow Land Use
Management“, akronym CircUse sa realizuje koncepcia manažmentu opätovného
využívania územia, ktorá je zameraná na efektívne funkčné využívanie územia.
Z hľadiska prípravy takejto koncepcie využitia územia a uplatnenia nových prístupov
k aktivizácii územných potenciálov, je potrebné celé pilotné územie analyzovať
z hľadiska jeho súčasného stavu a rozvojových možností pre potreby prípravy stratégie
rozvoja.
Vo všetkých sídlach sa uskutočnil pilotný prieskum územia a komunít a výsledky sú
spracované v 7 oblastiach:
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
B. Sídelná štruktúra, bývanie
C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
F. Stav verejných priestorov
G. Nevyužité plochy

3.1. Trnava
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Administratívne územie mesta Trnava má rozlohu 7 153 ha (z toho k.ú. Trnava – 6 384
ha a k.ú. Modranka – 769 ha). Leží asi 50 km severovýchodne od hlavného mesta
Bratislava medzi riekou Váh a pohorím Malé Karpaty v oblasti Podunajskej nížiny,
v časti úrodnej Trnavskej tabule, v nadmorskej výške 146 m nad morom.
B. Sídelná štruktúra, bývanie
Trnava si počas svojho rozvoja až do súčasnosti zachovala charakter kompaktného
bodového mesta s pomerne jednoznačne rozmiestnenými funkciami.
Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum, ktoré vytvára historické jadro vymedzené
hradbami. Na jeho východnej a západnej strane bezprostredne naň nadväzujú výrazné
obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Plochy obytné sa nachádzajú
i v severovýchodnej časti a juhozápadnej časti mesta. Špecifické podmienky pre bývanie
poskytuje miestna časť Modranka, s charakterom vidieckeho osídlenia.
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Osobitný charakter mesta vytvárajú dôležité danosti, ktoré výrazne ovplyvnia i jeho ďalší
rozvoj. Sú to prírodné, geografické pomery (terénny reliéf, absencia lesných porastov,
vodných plôch a atraktívneho prírodného prostredia) a výrazné zastúpenie
poľnohospodárskeho pôdneho fondu bezprostredne susediaceho a obkolesujúceho
zastavané územie sídla, čo obmedzuje možnosti ďalšieho extenzívneho územného rastu
mesta. Na druhej strane je to však pomerne kvalitný jestvujúci stavebný fond, čo limituje
možnosti intenzifikácie zastavaného územia na asanačných plochách.
Bezprostredne na CMZ nadväzuje obytné územie v západnej časti mesta. Obytné územie
v juhozápadnej časti mesta čiastočne funkčne oddeľuje železničná trať, v návrhovom
období projektu CircUse sa javí nevyhnutným jeho výraznejšie previazanie
s organizmom mesta navrhovaným západným dopravným prepojením napojeným na
sídlisko Prednádražie.
Ďalší intenzifikačný rozvoj mesta vo väzbe na uvedené skutočnosti bude zabezpečovaný
v zastavanom území najmä v centrálnej časti, ale i východnej, juhozápadnej
a severozápadnej časti mesta.
Funkcia výroby bude i naďalej sústreďovaná do jestvujúcich výrobných obvodov.
Mimoriadne významnými budú
rozsiahle plochy priemyselnej výroby na
juhovýchodnom okraji mesta a jeho katastrálneho územia:
- PSA Peugeot Citroen Slovakia (strojárska výroba – automobilový priemysel)
- Technopol (dodávateľský park pre PSA),
- od zavarského územia – ako alternatívne funkčné využitie k primárnej funkcii –
obchod, nevýrobné služby, nezávadné výrobné služby (podnikateľská komerčná
zóna),
- lokalita na južnej strane vonkajšieho obchvatu oproti areálu Spartan.
Významným prvkom priemyslu budú aj rozvojové záberové plochy na južnom okraji
časti Modranka po oboch stranách diaľnice D1, previazané i s rozvojovým územím
priemyselnej výroby v obci Zeleneč.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Mesto má k 31.12.2010 67 368 obyvateľov.
V období r. 1970 – 1991 mesto Trnava zaznamenalo dynamický nárast počtu obyvateľov.
Priemerný ročný prírastok dosiahol 1 164 obyvateľov, pričom v etape r. 1970 – 1980 bol
priemerný ročný prírastok 1 529 obyvateľov a v etape r. 1980 – 1991 cca 799
obyvateľov.
Pozitívny vývoj vyplývajúci z priaznivej vekovej skladby obyvateľstva sa však
následkom spoločenských zmien v nasledovnom desaťročí podstatne zmenil, keď
priemerný ročný prírastok prudko klesol a následne dokonca dosiahol regresívny
charakter.
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V rámci sociálnej atmosféry vystupuje sociálna charakteristika lokálpatriotizmu
Trnavčanov ako stmeľujúci sociálny faktor spoločenstva, ktoré sa hlási k historickým
hodnotám mesta.
D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Mesto Trnava je z dopravného hľadiska veľmi kompaktné, čo je vyjadrené aj vysokým
podielom peších pohybov. Komunikačný systém mesta z hľadiska jeho priestorového
usporiadania možno hodnotiť ako dobrý, je však potrebné dobudovať navrhovaný
radiálno-okružný systém komunikačný systém.
Zvyšujúci sa počet ľudí bývajúcich mimo Trnavy, ktorí potrebujú do mesta cestovať,
spôsobuje dopravné špičky ráno a neskoro poobede. Okrem toho sa v meste stretávajú
nadregionálne cestné ťahy. Pripravuje sa dokončenie severného obchvatu mesta a to by
malo priniesť výrazné oživenie investičnej aktivity. Navrhnutý je pomerne veľkoryso a
mesto obchádza z pomerne veľkej vzdialenosti, čo zvýši lukratívnosť dosť veľkému
územiu. Severný obchvat prepojí diaľnicu D1 (Bratislava – Žilina) a rýchlostnú cestu R1
na Nitru s ťahom na Senicu a ďalej do Česka.
Trnave však obchvat prinesie prehĺbenie ďalšieho trendu, s ktorým začína zápasiť –
vyľudňovanie centra mesta v popoludňajších hodinách a cez víkendy. Spôsobuje ho
jednak rastúci počet ľudí bývajúcich mimo Trnavy, ale aj obchodné a zábavné centrá na
okraji mesta, vďaka ktorým kvôli väčšine služieb a nákupov netreba do centra vôbec ísť.
Hlavné možnosti rozvoja mesta sú spojené s kompletným dokončením obchvatov Trnavy
a limitované legislatívnymi opatreniami súvisiacimi so zmenou zákona, ktorý platí od
roku 2009 a stanovuje poplatky za záber poľnohospodárskej pôdy. Pôda v okolí Trnavy
patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku a tomu zodpovedajú aj poplatky za jej záber.
Predpokladá sa, že Trnava v krátkom období bude musieť pozorne sledovať všetky
faktory ovplyvňujúce udržateľný rozvoj.
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Prírodné podmienky, pôvodné i vytvorené, sú pre mesto Trnava značne nepriaznivé.
Mesto leží v rovinatom teréne, takmer bez prevýšenia, v ktorom je nedostatok
povrchových vôd. Územím mesta preteká len málo vodnatý tok Trnávka a na okraji
mesta paralelne potok Parná.
Mesto je obklopené zo všetkých strán rozsiahlym poľnohospodárskym pôdnym fondom –
ornou pôdou bez výraznejšieho vegetačného krytu, len s rozptýlenou zeleňou. Jediným
prírodne významnejším územím je chránený areál Trnavské rybníky v Kamennom mlyne
na západnej strane mesta, ktorý tvoria umelo vytvorené rybníky na potoku Parná.
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Najbližším rozsiahlejším prírodným územím sú až Malé Karpaty vzdialené od mesta
severozápadným smerom asi 20 km.
Nedostatočné sú aj možnosti prechádzok v zeleni a úplne chýbajú možnosti pre pešiu
turistiku (sú až vo vzdialenejších Karpatoch). Dobré podmienky sú pre cykloturistiku
(rovinatý terén), ale úplne chýbajú predpoklady pre zimné športy na svahoch.
Sídelná štruktúra mesta vykazuje nedostatok verejne dostupnej zelene, predovšetkým
lesoparkovej a parkovej. V celkovom vyjadrení sa jedná o deficit až cca 377 ha.
Preto je v intraviláne mesta žiaduce postupne:
- budovať nové jadrá systému sídelnej zelene najmä v nových plochách (lesoparky)
- budovať jadrá a subjadrá systému sídelnej zelene na jestvujúcich plochách zelene
(dobudovať vybrané jestvujúce plochy zelene, skvalitniť ich, vytvoriť nové líniové
prvky v systéme sídelnej zelene v jestvujúcej i navrhovanej sídelnej štruktúre)
- hľadať a podporiť tvorbu urbanistických subcentier formou parteru, pri budovaní
ktorého by bola využitá i vysoká zeleň ako súčasť iných dominantných funkcií
vymedzených funkčných blokov (napr. priestory pri významných objektoch a
obchodoch).
F. Stav verejných priestorov
Verejné priestory mesta nesú znaky doby, v ktorej boli vybudované. Spoločným znakom
väčšiny priestranstiev vybudovaných do konca 80-tych je najmä morálna zastaranosť a
technická opotrebovanosť. Napriek snahe mesta postupne obnovovať ich stav, javí sa
tento proces z hľadiska obyvateľov ako veľmi pomalý a nepresvedčivý. Predovšetkým
z dôvodu vysokej finančnej náročnosti plánuje mesto obnovu verejných priestranstiev
riešiť postupne, v dlhodobom horizonte.

G. Nevyužité plochy
Areál cukrovaru, ktorý sa nachádza severozápadne od historického jadra mesta Trnavy,
v tesnej blízkosti za hradbami a predstavuje hodnotné územie o veľkosti asi 20 ha so
zachovalými 5 technickými objektami, ktoré sú vyhlásené za technické národné kultúrne
pamiatky. Je využívaný len čiastočne a je potrebné celý areál regenerovať.
Rekreačná oblasť Kamenný Mlyn, na západnej strane mesta, ktorý tvoria umelo
vytvorené rybníky na potoku Parná je v súčasnosti zanedbaný a nedostatočne udržiavaný.
Potenciál na rekreačné využívanie tohto areálu je vyšší ako jeho súčasné využívanie.
Poľnohospodárske družstvo, ktoré sa nachádza v intraviláne mesta Trnava postupne
utlmuje svoju činnosť a chýba koncepcia jeho transformácie.
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3.2. Biely Kostol
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec je prakticky predmestím Trnavy, s bohatou históriou. Veľmi malý kataster obce sa
rozkladá na rovine.
B. Sídelná štruktúra, bývanie
Obec je v dobrom finančnom stave, pripravované úvery majú byť určené na
predfinancovanie rozvojových projektov. Ceny pozemkov a domov sa
približujúpodmienkam v Trnave.
V obci sú prázdne byty – mal tu bývať stredný manažnment z Peugeotu.
Zamestnanci Peugeotu bývajú hlavne na Potočnej ulici.
Investičná výstavba prebieha na odkúpených pozemkách.
Rozvíjajú sa tu podnikateľské aktivity, aktivity tu rozvíja viacero investorov.
C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Pomer starousadlíci oproti novousadlíkom je 80:20.
Vzťahy medzi obyvateľmi sú dobré, nie je tu cítiť žiadne trecie plochy.
Miera nezamestnanosti dosahuje 3% (40 nezamestnaných).
V obci poriadajú bežné akcie pre ľudí – stretávajú sa tu ľudia z oboch skupín, vychádzajú
bez problémov.
Vobci je prevádzke základná škola (budovu vlastní obec) + škôlka (75 detí).
Panuje tu vidiecka, rodinná atmosféra.
D. Dopravná a technická infraštruktúra
Dobudovanie miestnych komunikácií je nevyhnutné.
Zvyšuje sa tlak dopravy – prechod na Kamenný mlyn, križovatky sa stávajú rušnými.
Je potrebné vybudovať obchody a služby.
Chýba reštaurácia, tréningové ihrisko, fitness centrum, prípadne malotriedna škola
Ešte nie je kompletne vybudovaná kanalizácia.
Mnohé ulice, ktoré boli pôvodne slepé, sa teraz otvárajú a integrujú s existujúcou
infrastrukturou.
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E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Zelené plochy v obci vyžadujú údržbu a očistenie.
F. Stav verejných priestorov
Veľa novootvorených stavebných pozemkov pre rodinné domy.
Málo priestoru, obec má malý intravilán – málo verejných priestorov.
G. Nevyužité plochy
Lokalita Podolky 1,2 – chcú tu vybudovať administratívne centrum obce.
Parnas – miesto pre Dom služieb, ale sú tam drahé pozemky.
Väčšina plôch je prenajatých alebo predaných.
Kaštieľ: už nie je v držbe obce, tá má len 1/3, zvyšné 2/3 má súkromný majiteľ
Nachádzajú sa v ňom vzácne klenby, mramorová dlažba, pivnice
Bola tu mäsová výroba, neskôr sklad malinoviek, teraz je tu sídlo pohotovostného útvaru
polície
Kaštieľ- snaha využiť ho celý na kultúrne účely pre obyvateľov Trnavy.
Neobsadené bytové aj rodinné domy.

3.3. Bohdanovce nad Trnavou
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec sa rozkladá na ploche 1148ha, v blízkosti mesta Trnava.
B. Sídelná štruktúra, bývanie
Kvalita bývania je ovplyvnená chýbajúcimi službami, vybavenosť obchodnou sieťou je
nedostatočná.
Chýbajú športoviská, je pripravený projekt na multifunkčné ihrisko
Pripravuje sa nová lokalita na IBV – 41 domov na pôvodne nevyužívanom pozemku.

22

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Miera nezamestnanosti 5%, 20% obyvateľov tvoria novoprisťahovaní, spoločenská
atmosféra je dobrá, obyvatelia spolupracujú, funguje Jednota dôchodcov, ktorá podporuje
obedy a výlety pre dôchodcov. Fungujú tu aj spevácke zbory.
D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Kanalizácia ukončená na 60%, plynofikácia a vodovod 100%, rozvíjajú sa nové plochy.
Chýba škola, je len pre 1-4, 2. stupeň chodí do Boleráza a Trnavy, MŠ využívajú aj
Šelpice Vybavenosť službami a obchodnou sieťou je nedostatočná až kritická.
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Vzhľadom na veľkosť obce a interakcie priestorov intravilánu s extravilánom a charakter
zástavby nepociťuje sa v obci nedostatok zelene ako kritický problém.
F. Stav verejných priestorov
Napriek relatívne dobrému stavu verejných priestorov v obci chýbajú zariadenia pre
mládež.
G. Nevyužité plochy
Časti bývalého družstva a preluka využívaná ako zberný dvor.

3.4. Hrnčiarovce nad Parnou
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec sa rozkladá na ploche 1627ha, v tesnej blízkosti mesta Trnava.
UP je spracovaný od roku 2006.
23 rokov bola obec súčasťou mesta Trnava, v roku 1993 sa po referende osamostatnila
(1.2.1994).
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A. Sídelná štruktúra, bývanie
Centrálne časti obce sú relatívne dobre vybudované, v okrajových častiach je potřebné
dobudovať miestne komunikácie.
Od roku 1998 sa v obci realizuje rozsiahlejšia invetičná výstavba.
Je tu enormný záujem o bývanie (vzhľadom na geografickú polohu – blízkosť Trnavy,
blízkosť diaľnice do BA), ale obec už nevlastní takmer žiadne pozemky.
Existujúce pozemky sú infraštrukturálne pripravené na výstavbu. Majetková
rozdrobenosť znemožňuje efektívny postup.
Celú doterajšiu výstavbu financovali developeri, pozemky sa predali za 66-83 €/m2.
Boli postavené nájomné byty – úverobce za výstavbu sa spláca z nájmu občanov.

B. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Napriek rozvoju obce a nízkej nezamestnanosti nie je finančná situácia obce uspokojivá
(špekulatívna nezmestnanosť, čierny trh práce).
Počet obyvateľov je stabilný, väčšina pracuje v Trnave.
Od roku 1994 pribudlo cca 100 ľudí. Dokončených je 40 bytov v nájomných domoch.
Atmosféra je stabilná, ale skôr pasívna, spoločenský život príliš nefunguje.
Je tu klub dôchodcov, dychový súbor – 2.najstarší na Slovensku.

C. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Obec má v súčasnosti k dispozícii všetky inžinierske siete
Od roku 1998 – 2000 prebiehala stavba kanalizácie (20% spolufinancovanie, 40%
predvstupové fondy, 40% pôžička). Odvtedy obec nebrala žiadne nové pôžičky,
Obec financovala 6 mil. Sk úverom výstavbu chodníkov, parkovísk, výjazdových ciest,
osvetlenia.
Škola – vyučuje sa na 2 miestach, každý ročník (1-8) má 1 triedu.

D. Zelené plochy/sídelná zeleň
Zeleň najmä v okrajových častiach nedosatočného rozsahu a kvality
E. Stav verejných priestorov
Cesty, chodníky, parčíky, verejné priestranstvá sú zanedbané (predtým to zabezpečovalo
mesto Trnava) v súčasnosti je za údržbu zodpovedná obec, ľudia sú neochotní zapojiť sa,
ale požadujú prvotriedne služby od obce, ale nestarajú sa ani o priedomia.
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F. Nevyužité plochy
a.
b.
c.
d.

priestory od plotu Skloplastu po potok Parná
areál družstva – niektoré priestory sú voľné
cca 10 prelúk, v bývalej TAZke a pod.
objekt pošty – v objekte sídli len pošta, ale sú tam priestorové rezervy, obec sa
pokúšala priestory prenajať (hospic, sociálna starostlivosť), avšak neúspešne
e. objekt športovej haly je prenajatý
f. objekt starého obecného úradu je prenajatý na 20 rokov súkromníkovi, ktorý
sľúbil preinvestovať určitú sumu
g. telocvičňa bola prenajatá na 14 rokov TJ Skloplast

Budúci rozvoj obce je úzko naviazaný na rozvoj Trnavy. Určite je to atraktívna záujmová
oblasť, obec však nemá pozemky, tie sú rozkúskované medzi množstvo majiteľov, nie je
koordinovaný postup.

3.5. Jaslovské Bohunice
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Špecifická situácia obce, ktorá vznikla zlúčením 3 existujúcich obcí (Jaslovce, Bohunice,
Paderovce), pôvodnou obcou z krajinno-urbanistického hľadiska sú Bohunice.
V katastry obce je jadrová elektráreň. Jaslovské Bohunice sa starajú o promotion celého
regiónu (Región jadrových elektrární JB).
Mierne zvlnený terén, prevažne poľnohospodársky charakter.

B. Sídelná štruktúra, bývanie
Hospodárska situácie obce je veľmi dobrá (kompenzácie za lokalitu v 1. ochrannom
pásme JE+nadštandardné výnosy z daní od subjektov naviazaných na JE).
Pozemky a technická infraštruktúra sú pripravené, obec má záujem o ďalší development,
Obec má úver 660 000 €, má však aj voľné zdroje, rozpočet 150 mil €.
Úvery sú na IBV a KBV, niektorí developeri však ešte nezačali stavať.
Stavebné pozemky sú v cene 40-50 €/m2.
V ponuke je 104 nájomných bytov.
Problémom bola 15 rokov trvajúca stavebná uzávera, ktorá destabilizovala ľudské zdroje,
nárast obyvateľov od roku 1976.
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C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Celkový počet obyvateľov je cca 1900, z toho je asi 70 nezamestnaných.
Je tu asi 80 firiem je napojených na JE.
Obyvateľstvo tvorí mix domácich obyvateľov, bývalých Trnavčanov a ľudí, ktorí sa
prisťahovali z ostatných slovenských regiónov
Vo vývoji obce je zlomový rok 1976, kedy sa dokončilo sídlisko (96 bytov), kam sa
nasťahovali prevažne ľudia z iných slovenských regiónov (70% obyvateľov sídliska).
Pomer starousadlíkov a novousadlíkov je zhruba 1:1, novousadlíci boli vždy prínosom
pre demografickú a sociálnu skladnu obce (mladí ľudia s vyšším vzdelaním, kreatívni
ľudia).
Nie sú problémy s vandalizmom, problematická bola drogová scéna mladistvých,
v súčasnosti na ústupe.
Silnou časťou regionálneho rozvoja je kultúra – festivaly, koncerty, amfiteáter s parkom,
vodný mlyn, zrekonštruovaný kaštieľ s 3hviezdičkovým hotelom.

D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Plyn bol zavedený v r. 2000.
Infraštrukúra obce bola v minulosti čiastočne zanedbaná avšak v súčasnosti je relatívne
dobře vybudovaná.
Obec pripláca 60% na výstavbu inžinierskych sietí.
Obec má širokú škálu služieb vrátane školy, ľudovej školy umenia pre 90 žiakov.
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Verejné priestory sú zavlažované, významou rekreačnou zónou je zrekonštruovaný
kaštieľ, obec má záujem odkúpiť ho od JE.
V areáli kaštieľa je veľa zelene, parkové priestory, stromy.
Obec sa vzorne postarala o parky (pri kaštieli, pri amfiteátri).
F. Stav verejných priestorov
Vybavenosť obce veřejnými priestormi je dobrá.
Je viditelná snaha pozdvihnúť imidž obce prostredníctvom kvalitne ošetrených verejných
priestorov (snaha vyvážiť trochu technokratický imidž naviazaný výhradne na JE) jako aj
zhodnotiť existujúce nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.
Revitalizácia námestia sa realizuje v 2. etape „brána do Európy“, vybudované sú
rozptylové plochy okolo kostola sv. Michala.
Abstraktný jazyk mobiliáru v architektonickom detaile verejných priestorov dobre
komunikuje ako moderný a kreatívny prvok v identite obce.
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G. Nevyužité plochy
90% územia nie je úplne optimálne využité
Veľká perspektíva sa otvára najmä pre oddychové a relaxačné aktivity (mlynské lokality,
potok, zákutia, stavidlá, meandre, park, amfiteáter, areál strelnice, golfové odpalisko)
Bývalé kasárne sú ubytovňami Univerzity v Trnave.
Je tu snaha využiť areál parku na vedecko-výskumné, kongresové a relaxačné centrum
nadregionálneho významu.
Naskytá sa možnosť využiť existujúce školiace a tréningové priestory pre VŠ – vytvoriť
centrálne pracovisko pre jadrovú energetiku.
Príležitosti pre regionálny marketing: kongresové centrum, podporené širkou znalosťou
značky Jaslovské Bohunice, poukázať na pozitívne efekty spojené s JE – veda, poznatky,
vysoká pridaná hodnota.

3.6. Majcichov
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec leží tesne pri diaľnici a má dobré diaľničné napojenie.
B. Sídelná štruktúra, bývanie
V UP sú naplánované 4 štvorpodlažné bytovky.
Ďalšie bytovky sa budú stavať z druhej strany – začnú sa stavať cesty, chodníky
Plánuje sa 180 rodinných domov, v súvislosti s tým bude treba rozšíriť aj ďalšiu
infraštruktúru a školu.
Termálny vrt, starý mlyn sú na území obce.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
1850 obyvateľov, iba 52 nezamestnaných.
Fabrika Swedwood – postavená na greenfielde.
Najväčší príliv ľudí sme zaznamenali po otvorení Swedwoodu, cca 50 ľudí za posledné 4
roky
Pomer starousadlíkov a novousadlíkov je zhruba 85:15, spolužitie funguje bez
problémov. Komisie na OZ fungujú dobre.
Funguje tu spevácky súbor Rozmarín.
Dôchodcovia – obec im venuje zvláštnu starostlivosť, organizuje výlety, výjazdy, je na to
vyčlenená zvláštna dotácia.
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D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Plyn – prebieha výmena potrubí a bola preložená trafostanica.
Problém je so stavbami bez stavebného povolenia, ľudia si vysvetľujú zákony po svojom
(žiadajú obec, aby im postavila cesty k domu, ktorý postavili bez stavebného povolenia)
Škola – 220 detí, chodia len z okolia, škôlka 50 detí, bola realizovaná rekonštrukcia
školy, jedálne, vymenené okná, zrekoštruované sú priestory v škôlke.

E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Najatraktívnejší je kaštielik (kúria), je síce vo vlastníctve obce, ale pozemok je vo
vlastníctve nemocnice.
Nemá až taký turisticko-rekreačný potenciál, skôr by tu mohol byť denný stacionár, pre
obce do 2000 obyvateľov, avšak nie sú disponibilné dotačné zdroje na takúto
transformáciu funkcie.
F. Stav verejných priestorov
V obci je zberný dvor – pôvodne sklad stavebnín, úpravovne, potom sa z toho urobilo
smetisko.
Je tu veľmi kvalitné detské ihrisko.

G. Nevyužité plochy
Jeden využiteľný priestor priamo za obecným úradom (využitie na prípadný amfiteáter,
športoviská).
Problémom vnímaným obyvateľmi obce je dánska farma na živočíšnu výrobu – je
umiestnená pomerne centrálne v intraviláne obce, obišli EIA, sídlia v budovách bývalého
družstva, maštale 35x190m, plánovaných je 5000 ks dojníc, momentálne je tam 3200 ks,
plánujú expanziu do Vlčkoviec. Celý areál patrí Dánom, obec im však nechce povoliť
rozšíriť výrobu, všetky kapacity sú už využité.
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3.7. Ružindol
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Výhodná geografická poloha obce.
Prevažne poľnohospodársky charakter.
Nie je tu však potok ani iný vodný zdroj.

B. Sídelná štruktúra, bývanie
V r. 1992 sa postavilo 40 domov (na pozemkoch obce).
Developerská firma vybudovala v roku 1998 kompetnú infrastrukturu na rozvojovom
území avšak výstavba 2 roky stagnovala, posledné pozemky sa predávali za 63€/m2.
Obec má snahu zabezpečiť kvalitné bývanie vrátane nadstavbových aktivít (šport, relax),
pripravených je ďalších 150 pozemkov na výstavbu rodinných domov.
Zrekonštruovaná je telocvičňa, polyfunkčné ihrisko.
Obec by chcela vyčleniť viac peňazí na športové krúžky, kluby.
V obci je neodstok plôch na rozvoj podnikania.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Za posledných 20 rokov sa čiastočne zmenila sociálna skladba, veľa ľudí sa prisťahovalo,
pomer starousadlíkov a novousadlíkov je 80:20.
Novousadlíci odchádzajú spravidla za prácou a mnohí v obci ani nemajú trvalý pobyt.
Pomerne veľká nezamestnanosť,30-40 ľudí bolo zamestnaných cez úrad práce, obec
vytváralapracovné príležitosti (zámočnícke dielne a pod.).
V obci však panuje skôr pasívna klíma – ľudia sa nechcú zapájať do verejného života
Dedinský komunitný život sa pomaly vytráca.
Tým nezamestnaní tvoria dosť veľký podiel na obyvateľstve obce, majú v obci relatívne
dobrý sociálny status (obyvateľstvo nevníma negatívne poberanie sociálnych dávok a
čiernu prácu).
V obci sú aktívni dôchodcovia – každý pondelok sa stretávajú na miestnom úrade,
nepotrebujú byť organizovaní.
D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Za posledných 15 rokov sa dobudovalav obci technická infrastruktura, je dokončený
rozvod vody, kanalizácia, plyn (1995) - napojené na TAVOS.
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Táto infraštruktúra pomohla aj k rozvoju ostatných obcí v regióne – Združenie obcí
v povodí Parnej.
Ružindol je dnes kompletne vybavený inžinierskymi sieťami.
Aj keď je obec plynofikovaná, ľudia kúria plynom len veľmi málo, väčšina má krby a
pece.
Je vybudovaná bioplynová stanica – v časti Aquaglobus.
Školy – mnoho detí vozia rodičia do Trnavy, 100 detí je v miestnej škole, 70 detí
v škôlke.
Predpoklady pre fungovanie drobných služieb (kaderníctvo, stolárstvo, pekáreň).

E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Škola, telovýchovné zariadenia, športoviská majú udržiavanú zeleň, ostatná časť obce
nie.
F. Stav verejných priestorov
Poľné cesty sú majetkom obce – perspektíva napr. pre cykloturistiku
V obci sa vyskytujú problémy typu cesta vs. pozemky developerov, poľnohospodárska
výroba vs. Bývanie.
Ľudia pýtajú peniaze na cesty a chodníky – sťažujú sa, prečo sa robia nové chodníky a
neopravujú sa staré.
Je záujem zaviesť separáciu odpadu.

G. Nevyužité plochy
Veľmi málo plôch na podnikateľské aktivity, malý extravilán obce.
Bioplynová stanica je v starej časti a uvažuje sa s napojením nových lokalít.
Najperspektívnejšia plocha je 300ha na hranici s mestom Trnava – 150 domov.
Obec nechcevydávať stavebné povolenie tam, kde nie je napojenie cestnou
komunikáciou, lebo obec je povinná zabezpečiť výstavbu.
Družstvo – živ. výroba je dislokovaná mimo obce, eventuálne by bolo možné
intenzifikovat využitie areálu.
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3.8. Suchá nad Parnou
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec Suchá nad Parnou leží v Trnavskej pahorkatine, sčasti v doline potoka Podháj
a Parná, 7 km od Trnavy.
B. Sídelná štruktúra, bývanie
V obci sú prevažne rodinné domy.
Obec zabezpečila výstavbu nájomných bytov.
Mnohé domy sa menia na rekreačné chalupy alebo zostávajú nevyužité.
C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Noví obyvatelia v bytovke pri OÚ, inak skôr chalupári. Spoločenská atmosféra v obci je
príjemná, ľudia spolupracujú.
V obci fungujú viaceré záujmové organizácie v rámci kultúry (Suchovský spevácky zbor,
Suchovská dychovka) a športu (TV Jednota Vinhoradník, Obecný stolnotenisový klub)
a občianske organizácie ako Dobrovoľný hasičský zbor a Združenie dôchodcov.
Pravidelne sa organizujú kultúrne a spoločenské akcie, stavanie mája, rybárske preteky,
deň matiek, slávnosť sv. Urbana a pod.
D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
V obci je verejný vodovod a rozvodná sieť plynu, nie je verejná kanalizácia ani ČOV.
Nie je skládka komunálneho odpadu. V obci sa nachádzajú základné predajne
potravinárskeho aj iného charakteru a zdravotné ambulancie pre deti dorast a dospelých,
ako aj lekáreň. Inak je tu stále málo doplnkových služieb.
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
V obci je súvislá zeleň okolo potoka a na kraji obce sa nachádza vodná nádrž.
F. Stav verejných priestorov
Nie sú dostatočne udržiavané.
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G. Nevyužité plochy
V obci je niekoľko opustených nevyužitých domov, dom č. 75 a dom č. 57, ktoré
chátrajú. Okrem toho aj stará budova MNV a bývalá policajná stanica. Súvislá zeleň
okolo potoka je vo vlastníctve obce a bola by vhodná na oddychovú zónu. Nový penzión
pri priehrade je zatvorený.

3.9. Šelpice
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec je v rovinatom, prevažne poľnohospodárskom kraji, bez významnejších krajinných
alebo kultúrno-historických zajímavostí.
Leži na ceste 1. triedy do Trnavy.
Nevýrazný urbanisticko-architektonický charakter obce.

B. Sídelná štruktúra, bývanie
Obec prekonala dlhé roky stagnácie, rozmach nastal po r. 2005, kedy sa začala výstavba
bytov.
Aj dnes však prevláda pasivita obyvateľov.
V obci je k dispozícii 46 nájomných bytov – obec preinvestovala 1,4 mil € na nájomné
byty.
88 bytov je v osobnom vlastníctve.
Je veľký záujem o IBV, ale obec nemá ako podporiť tento záujem.
Je tu veľký dopyt po pozemkoch, cena pozemkov je 40-45 €/m2.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Obec má 780 obyvateľov, miera nezamestnanosti: 5,2%.
Obyvatelia sa delia na staré, skôr konzervatívne obyvateľstvo, ktoré sa nezapája do
nijakých aktivit a na tých, čo robia, sú aktívni, zapájajú sa do společných podujatí.
V obci je problémom pasivita a apatia veľkej časti obyvateľstva– starosta pripravil
spoločenskú miestnosť s knihami a TV, ale nie je veľký záujem
Otvorené konflikty zatiaľ neboli, ale situácia je čoraz horšia, dotýka sa hlavne mladých
ľudíe, je spojená aj s potrebou škôlky.
Chýba tu škola – stará je v takom stave, že sa ju už neoplatí rekonštruovať.
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D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Cestné spojenie s Trnavou jako nadradeným centrum má dobrú kvalitu aj dopravná
obsluha je realtívnje dobráé (veľká časť obyvateľov dochádza za prácou do Trnavy)
Je vybudovaná kanalizácia, ale chýbajú dobudované miestne komunikácie.
Je vybudovaný nový prívod a rozvod plynu v obci a v lokalite Nemečanka.
Je opravený most sv. Jána pri kostole.
Rozšírenie infraštruktúry do časti Nemečanka (el., voda, plyn)
Opravený bol historický most pri kostole.
Nákupné možnosti – obchod príliš neprosperuje, všetci chodia za nákupmi do Trnavy.
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Stav verejnej zelene sa zlepšil – časť Nemečanka bola známa znečistením, ale teraz je tu
hodnotná topoľová alej a zóna vyše 100 storočných stromov.
Zvončiarska alej – zanedbaná, náletová zeleň.
Regulovaný potok – zarastá, koryto v zlom stave.
F. Stav verejných priestorov
Zóna pri firme ELASTIC – okolo potokaobec dostala dotácie na úpravu verejných
priestorov.
Priemyselno-obchodná časť Podlužie – časť priemyselnej zóny bude prebudovaná na
ihriská.

G. Nevyužité plochy
Nemečanka: rezervy pozemkov.
Nevyužitý objekt mimo obytnej zóny, mimo zastavaných plôch.
V rezerve sú aj priestory bývalého družstva (je tu plyn, asfaltová cesta, trafostanica).
Celý areál transformuje firma CELAKO, priemyselná zóna, oproti je poľnohospodárska
pôda.
Nevyužitá budova škôlky (sklad).
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3.10. Špačince
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec je v bezprostrednej blízkosti Trnavy, rovinatá, prevažne poľnoshospodárska
krajina.
Nedostatok voľných verejných priestorov.

B. Sídelná štruktúra, bývanie
Bývanie je na dobrej úrovni, aj základné služby, chystajú sa športové plochy (tenis,
basketbal).
Obchodná a obslužná funkcia funguje dobre – chýbajú relaxačné funkcie.
Kladom je blízkosť Trnavy a celková vybavenosť (lekár, zubár, škola, škôlka,
kaderníctvo, malý autoservis) – toto sú hlavné konkurenčné výhody sídla.
Obytné domy pochádzajú z 50-tych a 60-tych rokov, prevažne sú zrekonštruované
Existujú tu 3 zóny pre developing.
Veľká výstavba – prevažne rodinné domy, 300 pozemkov (60 €/m2).
Plánuje sa výstavba 3 bytových domov (24 bytov).
Rekonštrukcia školy prebieha na základe hypotekárneho úveru.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Zamestnanosť – ľudia dochádzajú za prácou prevažne mimo obce, nezamestnanosť cca 78%, 36 ľudí robí na družstve, 10 ľudí v Biogase, ostatní v Trnave alebo v atómovej
elektrárni v Jasl. Bohuniciach.
Starousadlíci versus novousadlíci – početne vyrovnaní, príliš spolu ale nekomunikujú,
sociálna atmosféra je rozdielna, medzi staorusadlíkmi rodinná, medzi novými obyvateľmi
takmer žiadna.
Novousadlíci majú malý záujem o dianie v obci, starousadlíci sú pasívni, čiastočná
komunikácia je pri organizácii športových a spoločenských podujatí.
Dôchodcovia – klub 1 rok fungoval, potom zanikol, teraz chodia skôr na zájazdy, ktoré
im platia firmy za účelom propagácie svojich výrobkov, strava je zabezpečená dovozom
z Trnavy.
Aktívna katolícka cirkev, farár sa stará aj o spoločenský život.
Pomerne čulý kultúrny život (športové podujatia, country bál).
V obci sú aj univerzitné priestory (katedra chémie univ CaM Trnava), bývajú tu študenti,
je tu internetová kaviareň.
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D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra je takmer kompletná, chýbajú skôr obchody
a služby, ale obec je blízko Trnavy, tak to nie je až taký handicap.
Úspešne sa rozbieha spolupráca s firmou SKANSKA.
Slnečné elektrárne sú postavené v extraviláne.
Veľmi dobrá je frekvencia autobusového spojenia do Trnavy – cez Špačince idú spoje
smerujúce z Trnavy do nasledujúcich obcí, až potom sa vetvia.

E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Prebieha revitalizácia parku – športový areál.
Realizovali sa projekty Programu obnovy dediny – venovali sa čiastočne aj zeleni.
F. Stav verejných priestorov
Rekonštrukcia centra – plánuje sa oddychové centrum pre rodiny, je to rozdelené na 3
etapy.
Ralizuje sa rekonštrukcia školy – spôsobuje zadĺženie obce, komplikované financovanie.

G. Nevyužité plochy
V obci je málo disponibilních plôch, rezerva je v bývalom štátnom majetku Špačince
(dielne a pod.).
Pozemky sa nerozpredávajú vcelku, ale postupne – to je problém, pretože nedochádza
k ich efektívnemu zhodnoteniu (zaburinené preluky a pod.), kazí to estetický a krajinný
ráz obce.

3.11. Voderady
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec je v bezprostrednej blízkosti Trnavy, rovinatá krajina, s rozlohou 1415 ha.
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B. Sídelná štruktúra, bývanie
Obec má ambíciu poskytovať predovšetkým bývanie a vyššiu vybavenosť.
Obec je v pomerne dobrom stave – investičné aktivity prebiehajú, nie sú tu brownfieldy.
Beží okolo 50 projektov – treba ich dotiahnuť do konca (ČOV, developing, pritiahnuť
ďalších investorov), dobudovať priemyselný park, obchod, služby, prípadne výroba iného
(ekologického) typu.
Dobré predpoklady pre cestovný ruch (kaštieľ).
Problémom sa javia pre obec nevýhodne realizované pozemkové úpravy(obec si nechala
pozemky v extraviláne a nechala si ujsť najlukratívnejšie pozemky v intraviláne).
Areál ubytovne – 4 podlažná budova (patrí Trnavskému VUC), možno by sa dala využiť
aj polyfunkčne, budova bývalej strednej školy.
Súkromný investor postavil v obci 40 domov v intraviláne obce, 70 domov v lokalite Pod
hájom a 25 radových, resp. atriových domov.
Momentálne sa stavia 22 nových nájomných bytov (zachovávajúcich vidiecky charakter)
pri športovom areáli ZŠ.
V priebehu ďalších 4 rokov je naplánovaných 400 domov.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
V obci je 1,5% nezamestnanosť.
Obec nezaznamenalaveľký príliv obyvateľsva, väčšina ľudí je dosť konzervatívnych a
pasívnych, nezapájajú sa príliš do diania.
Aktívny je klub dôchodcov.
Veľa ľudí je zamestnaných v Samsungu, sídliacom v extraviláne obce – zabezpečená
kyvadlová doprava, Samsung ale nie je až taký lukratívny zamestnávateľ (nízke mzdy,
monotónna práca), ľudia si viac cenia Peugeout/Citroen a iných zamestnávateľov.

D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Stavebné povolenie na ČOV je už vydané, ale nie sú peniaze na výstavbu.
Negatívne zmeny – novopostavaná diaľničná križovatka zvýšila nákladný tranzit, ktorý je
momentálne jeden z najväčších problémov obce, zvýšenie vandalizmu, kriminality
mladistvých.
TAVOS (trnavská vodárenská spoločnosť) dokončila kanalizáciu cez celú dedinu,
obhospodaruje takmer celé územie obce.
Prebieha rekonštrukcia 3 ulíc, rekonštruujú sa aj obecné budovy. Chýba kvalitný wellnes,
relaxačné priestory Dobudované sú športoviská (tenisové kurty, posilovňa, multifunkčné
ihrisko).
Je tu tiež pošta, detské ihrisko, kaderníctvo.
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E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Park je v zanedbanom stave.
Chránené vtáčie územie spôsobuje problémy s UP.
F. Stav verejných priestorov
Kaštieľ a park – vlastníkom kaštieľa je Trnavský samosprávny kraj, avšak investuje len
do základnej údržby.
Kaštieľ má obrovský potenciál, neskorobaroková trojkrídlová dvojpodlažná stavba
s rozľahlým parkom.
Obec má kvalitný informačný systém, buduje sa kamerový systém.
Odhadovaná investícia potrebná na rekonštrukciu parku je 10 mil € a na rekonštrukciu
kaštieľa ešte viac.

G. Nevyužité plochy
Kaštieľ je úplne prázdny a je exemplárnym príkladom nevyužívania hodnotného
priestoru (mohla by tam byť expozícia historického mobiliáru alebo príslušenstva zo
života šľachty v 18-19. storočí), kaštieľ by sa mohol stať centrom regionálneho
cestovného ruchu, naňho by mohli byť naviazané ďalšie aktivity.
Areál družstva – 700 vlastníkov, ťažko to využiť na inú funkciu.
2 obecné parcely (3ha), tam sú objekty poľnohospodárskej výroby.
Lokalita Jozefov dvor – územie je rozkúpené na privátne parcely.
V obci je transformujúca sa poľnohospodárska výroba, ale obec na tom nemá veľmi ako
participovať.
V extraviláne je 24ha obora, ktorá je ale v súkromnom vlastníctve (park kaštieľa, ktorý
patrí medzi NKP).

3.12. Zavar
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec leží 8km juhovýchodne od Trnavy na východnom okraji Trnavskej sprašovej
tabule.
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B. Sídelná štruktúra, bývanie
Obec má schválený územný plán aj PHSRO, v roku 2003 sa vzhľadom na investíciu
Peugeot PSA obec rozšírila.
Obec buduje nové zóny IBV buduje z vlastných zdrojov - územné povolenie sa vybavuje
na 46 RD, cena 26,5-33 €/m2 zasieťovaný stavebný pozemok.
BK group prenajíma 360 bytov, 137 miest v ubytovni.
Obec neposkytuje vlastné nájomné byty, ale vybudovala 500 bytov na predaj.
Obec nemá úver, ročný rozpočet je 2,3 mil.€.
C. Obyvatelstvo a sociálna atmosféra
Asi 20% obyvateľstva obce je novousadlíkov, z toho veľa v prenájme, ľudia
v prenájmoch zväčša nemajú záujem o stabilizáciu v obci ako trvalom bydlisku.
V prenajatých bytoch žijú zväčša robotníci z východného Slovenska, ktorí nemajú o nič
záujem a spôsobujú len problémy – funguje tu policajný okrsok.
Miera nezamestnanosti v obci nízka: 30-40 ľudí z celkového počtu obyvateľov.
Spoločenská atmosféra v obci je priateľská, ľudia majú záujem spolupracovať.

D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
V obci je nevyhnutná rekonštrukcia ciest, dažďovej kanalizácie, cyklistických chodníkov.
Nachádza sa tu škola – nová budova, roč. 1.-9. – slúži ako stredisková, 220 detí (z toho
70 z D. Lovčíc).
Materská škola má 3 triedy (72 detí).
Funguje tu klub seniorov pri obecnom úrade – cca 70 členov, obec zabezpečuje pre
seniorov 30-40 obedov.
V obci pôsobí Spevácky zbor G. Dusíka, OŠK Zavar,
K dispozíci je obecná telocvičňa, doobeda pre školu, po obede aj pre verejnosť, pre
občanov zadarmo, rovnako ako 2 antukové tenisové kurty
V obci vychádzajú miestne noviny – Zavarské slovo.
Je potrebný dom služieb, nové soc. zariadenia na štadióne, pripravuje sa nový dom
smútku.
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Pripravuje sa vybudovanie obecného parku a jeho vybavenie mobiliárom, čaká sa na
zmluvu z eurofondov.
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F. Stav verejných priestorov
Rekonštrukcia centra obce už prebehla, čo výrazne prispelo ku kvalite verejných
priestorov v obci.
G. Nevyužité plochy
Sú pripravené plochy pre priemyselné parky, infraštruktúra pre územie 60 ha je
nachystaná - územné povolenie vystavené.
Stará škola – patriaca cirkvi sa nevyužíva, nachádza sa v centre obce 1-poschodová cca
100-ročná budova v uzavretom areáli – prestavuje vhodný brownfield na revitalizáciu.

3.13. Zeleneč
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Relatívne veľká obec, 1175 ha, ležiaca na juhozápad od Trnavy.
Dobré dopravné napojenie na Trnavu aj Bratislavu.
B. Sídelná štruktúra, bývanie
Rozvoj v rokoch 2006 – 2010 priniesol v obci 72 nových nájomných bytov, detské
ihrisko, rodinné domy.
Prioritou je stavať dostatočný sortiment bytov (1,2,3-izbové byty).
Bývajú tu zväčša zelenčania, bývalí rodáci, ale aj trnavčania, prisťahovalci z iných obcí
atď.
Chystá sa výstavba 52 rodinnných domov.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
Obec má 2500 obyvateľov, veková skladba je pomerne priaznivá.
Väčšinou sú to starousadlíci, málo je nových, „zo Zelenča sa neodchádza, ľudia tu
zostávajú“.
Ľudia sú však pasívni, čakajú, že všetko urobí obec, skôr využívajú svoje práva ako by
prispievali k obecnému rozvoju.
Obec zabezpečuje dôchodcom stravu (obec prispieva 40%), v obci je okolo 250 seniorov
Je tu veľa slávnych rodákov (režisér Bednárik, vinár Mrva, prof. Drobný).
Mladí ľudia chodia za prácou do Bratislavy a Trnavy.
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D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
V obci chýba napojenie na regionálny vodovod (4 mil. €) – má sa zrealizovať
z eurofondov.
Robila sa kanalizácia, priekopy sú zahádzané.
Obec je plynofikovaná, je k dispozícii káblová televízia.
Nové byty sú už napojené na nový zdroj pitnej vody (s vysokou kvalitou).
Najväčší problém je doprava – hluk, prašnosť, bezpečnostné riziká.
Staré domy, ktoré sú blízko cesty trpia otrasmi, prašnosťou.
Škola v obci poskytuje základné vzdelávanie cca 200 deťom, má byť otvorená aj
materská škola.
Telocvičňa je využívaná naplno – príjem z prenájmu je použitý na dotáciu školy.

E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Krásna alej smerom na Voderady.
Dobrovoľníci sa podieľali na výsadbe nových stromov (gaštany, čerešne).
Voľná plocha pre relaxáciu sa nachádza medzi 2 mostami – ale je tam asi 1000
vlastníkov, zatiaľ to využíva družstvo.
F. Stav verejných priestorov
Na stave verejných priestrovo sa podpísal dynamický ekonomický rozvoj obce
ovplyvňujúci stav verejných financií a možnosť investovania do údržby a budovania
verejných priestorov, ktoré sú síce značne nekonzistentné, ale v jednotlivých častiach
dobre vybavené.

G. Nevyužité plochy
Druhý priemyselný park by mal vzniknúť pri výjazde na diaľnicu, Taliani tu chcú
investovať, ale je tam chránené vtáčie územie (ale je to tiež greenfield).
Družstvo prežíva, funguje, nie až tak dobre ako v minulosti, ale relatívne funguje.
Obec už nemá príliš veľa voľných pozemkov (a ak má, tak skôr role).
Isté rezervy môžu byť vo väzbe na priemyselný park DUHA (46ha) – výrobnoobchodno-obslužná zóna, ktorábola dobre rozbehnutá, ale kríza zabrzdila príchod
investorov. Rozvoj obce súvisí s rozvojom tohto územia (ale je to tiež greenfield).
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3.14. Zvončín
A. Topografické a krajinné charakteristiky obce
Obec v blízkosti Trnavy. Cez obec preteká potok Parná (záplavy v minulosti), časť
potoka je regulovaná, koryto zanedbané, prevažne rovinatý terén, veľký kataster obce,
hranica obce je v priamom kontakte so sídelnou štruktúrou susednej obce Suchá nad
Parnou.
B. Sídelná štruktúra, bývanie
Najväčšia výstavba je vedľa v zábehovej zóne.
V obci pôsobí relatívne málo podnikateľských subjektovi (Kovoefekt, Pneuservis,
REPLAST), prosperujúce družstvo –avšak len rostlinná výroba.
V obci by bolo možné identifikovať nové lokality vhodné na bývanie aj na podnikanie,
problémom je však nevysporiadanosť pozemkov.
Sú tu stále požiadavky na ďalšiu výstavbu, ale podľa názoru obyvateľov „Zvončín by mal
zostať dedinou“.
Cena pozemkov je cca 60-66 €/m2.
Pri prevádzke živočíšnej výroby bola schválená bytová výstavba – krajne nevhodná
lokalita.

C. Obyvateľstvo a sociálna atmosféra
V obci býva cca 725 obyvateľov, časť obyvateľov odišlo do nájomných bytov v iných
obciach (Zvončín nemá nájomné byty).
Miera nezamestnanosti: 7,5%.
IBV: pomer starousadlíkov k novousadlíkom je asi 70:30, spočiatku sa novousadlíci
sťažovali, že ich starousadlíci „neberú vážne“, ale časom sa situácia zlepšila.
Obec vydáva miestne noviny CINGÁČIK. V obci sa organizujú jánske ohne a iné
podujatia, telovýchovné aktivity fungujú (sponzoring od firmy AGROPA).

D. Dopravná, technická a sociálna infraštruktúra
Výborné spojenie do Trnavy, kam dochádza väčšina ľudí za prácou a väčšina mládeže do
škôl (časť chodí do Suchej nad Parnou). Obec prevádzkuje škôlku, kde obec zamestnáva
5 ľudí.
Budovanie infraštruktúry aj predaj pozemkov mal na starosti developer, v tej dobe sa
robila aj kanalizácia (obec použila prostriedky z predaja pozemkov na kanalizáciu).
Dobudovanie cestnej infraštruktúry je momentálne prioritou pred športoviskami.
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Pripravuje sa produkcia bioplynu, bioplynka už má vydané stavebné povolenie.
E. Zelené plochy/sídelná zeleň
Rekreácia – väčšinou ju hľadajú ľudia v Trnave. Je navrhnutá cyklotrasa vedúca
katastrom obce ale zatiaľ nebola zrealizovaná.
Zvončín nemá veľmi čo ponúknuť turistom, je tu návrh na MiniEkopark.
Športovisko je za futbalovým ihriskom.
Bol zrevitalizovaný malý parčík (dobrovoľnícky, konto Orange, podpora poľovníckého
združenia), ale objavili sa dokonca petície proti tomu (ľudia nechceli, aby im turisti
chodili blízko ich záhrad a súkromných pozekov).
F. Stav verejných priestorov
Obci sa podarilo zlikvidovať smetisko a nahradiť ho upraveným územím s krajinnou
zeleňou.
Potok Parná predstavuje regionálny biokoridor.
G. Nevyužité plochy
Lokalita na kraji obce – areál družtva, sídli tu firma REPLAST, sklady, pneuservis,
výroba peletiek, firma AGROPO prenajíma priestory.
Je tu pomerne priaznivá situácia (ochranné pásma, nie je tu živočíšna výroba), takže by sa
dalo stavať ďalej
Ružíndolské družstvo (umiestnené v katastri obce Zvončín) – vedľa družstva je 1 voľný
pozemok, lokalita je vhodná na priemysel, nie na bývanie, sú však rozpory s majiteľom
pozemkov, ktorý sa javí ako problém nedostatočnej legislatívy.
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4. SWOT analýza mikroregiónu a vyhodnotenie silných
a slabých aspektov rozvoja obcí
4.1.

SWOT analýza mikroregiónu

Silné stránky

Slabé stránky

• inžinierske
siete
–
blízkosť
nadradenej technickej infraštruktúry
• dostupná
nadradená
občianska
vybavenosť (maloobchod a služby)
v dostupnom
regionálnom
centre
i nadregionálom centre
• záujem investorov o rozvoj bytovej
výstavby a rozvojom indukovaný dopyt
• dobrá dopravná dostupnosť centra
mikroregiónu
a
kraja
(Trnava)
a následne multimodálneho centra
dopravy BA resp. Wien
• dostupnosť pracovných príležitostí
• dynamika ekonomického rozvoja
• relatívne
dobré
podnikateľské
prostredie, rozvojom indukovaný dopyt
• demografický nárast

• nedostatok stavebných pozemkov
vo vlastníctve obcí
• málo vybavený a zastaraný fond
pôvodnej IBV
• v mnohých obciach nedobudované
chodníky a miestne komunikácie
• chýbajúce riešenie bezbariérových
vstupov
• existujúce divoké skládky odpadu
• lokálny nedostatok a vybavenosť
oddychových zón, detských ihrísk
• nízka kvalita zariadení hromadnej
dopravy
• v mnohých obciach nedoriešené
parkovanie a garážovanie
osobných motorových vozidiel
•v
mnohých
obciach
prašnosť
spôsobená dopravou, nedostatkom
vetrolamov a eróziou pôdy
• v mnohých obciach zlý stav
historických
budov
a problém
realistickej stratégie ich obnovy
a zdrojov financovania
• v niektorých obciach nedostatočná
lokálna
sociálna
infraštruktúra
(školstvo, zdravotníctvo, kultúra, šport)
• konotácie spojené s existenciou
komplexu jadrových elektrární

Možnosti
• využitie
PPP
a štrukturálnych
fondov
na
dobudovanie
a
rekonštrukciu technickej, dopravnej
a sociálnej infraštruktúry
• rozvoj mikroregionálnej spolupráce
zahrňujúcej napr. spoločné budovanie
infraštruktúry, cyklotrás, vybudovanie

Ohrozenia
• rast nezamestnanosti
• pokles cien nehnuteľností
• rast životných nákladov (energie,
potraviny, služby)
• zníženie úrovne a zamestnanosti
v poľnohospodárstve
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mikroregionálneho zberného dvora
• realizácia ROEP a pozemkových
úprav s cieľom sprístupniť pozemky
pre vytvorenie stavebných pozemkov
pre IBV, KBV a infraštruktúru
• využitie Environmentálneho fondu
a iných zdrojov EU pre výsadbu zelene
mimo zastavaného územia obcí
• mikroregionálna
spolupráca
zameraná na usmernenie migračných
trendov a investorov do najvhodnejších
lokalít z hľadiska udržateľnosti rozvoja
• mikroregionálna
spolupráca
smerujúca
na
zabezpečenie
kvalitnejšej a efektívnejšej dopravnej
obsluhy obyvateľov MHD
• spolupráca
s univerzitnými
pracoviskami v v blízkych centrách
na podporu mikroregionálneho
rozvoja

• jadrová bezpečnosť a ohrozenie
zložiek životného prostredia
• zníženie kvality života existenciou
jadrových zariadení a rádio odpadov
• vznik
priemyselno
-logistických
parkov
• migrácia obyvateľstva
• príchod
problémových
skupín
obyvateľov
• nárast
dočasne
prítomných
a dočasne bývajúcich obyvateľov
• nedostatok záujmu spolupracovať

Tab. č. 11: SWOT analýza mikroregiónu

4.2.

Vyhodnotenie silných a slabých aspektov rozvoja obcí

Ako vyplýva z vyššie uvedeného prehľadu výstupov zo SWOT analýzy, mikroregión je
typickým predstaviteľom jadra mestskej aglomerácie metropolitného regiónu. Dobrá
dopravná dostupnosť ako aj dostupnosť inžinierskych sietí podmieňuje jeho atraktivitu
pre investorov tak v segmente priemyslu ako aj bývania, profitujúc zo služieb
a kumulačných výhod jadrového sídla – Trnavy. Dynamický rozvoj ekonomiky regiónu
indukuje imigráciou podmienený demografický rast a dopyt po kvalitných formách
bývania a službách a to tak v polohe výrobných služieb ako aj služieb obyvateľstvu.
Napriek jadrovým spoločným konkurenčným výhodám ku ktorým patrí poloha,
disponibilita územia, prístupnosť infraštrukturálnych a dopravných zariadení, jednotlivé
obce vzhľadom na svoju polohu, špecifické prírodné danosti a doterajší vývoj majú rôzny
potenciál participácie na rozvoji regiónu. Kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti
mikroregiónu ako celku a tým aj jednotlivých obcí vrátane jadrového mesta sa javí práve
využitie týchto špecifických potenciálov. Toto je možné len na základe koordinovanej
rozvojovej stratégie a spolupráce umožňujúcou efektívnejšie využitie špecifických
potenciálov a deľbu práce. Mikroregión má preto jedinečný potenciál získať konkurenčné
výhody rozvojom interkomunálnej spolupráce. Touto interkomunálnou spoluprácou je
možné reagovať na potrebu optimalizácie štruktúry a lokalizácie zariadení pokrývajúci
vnútorne derivovaný dopyt – ide predovšetkým o voľnočasové aktivity, rekreáciu
a zotavenie a o špecifické formy bývania a služieb, a o vonkajší investičný dopyt –
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predovšetkým lokalizáciu podnikateľských činností v oblasti výrobných služieb, drobnej
výroby, logistických služieb a dopravy. Optimalizáciu lokalizácie z miroregionálneho
pohľadu by bolo možné jednak maximalizovať využitie jestvujúceho potenciálu
jednotlivých obcí, jednak minimalizovať zábery nezastavaných území reflektujúc
limitujúci faktor extenzívneho rozvoja v celom regióne TSK - kvalitnú
poľnohospodársku pôdu a ochranu životného prostredia. Optimalizácia lokalizácie
funkcií na mikroregionálnej úrovni by tiež mohla zefektívniť pohyb obyvateľstva v rámci
mikroregiónu a prevádzkovanie služieb, predovšetkým s dôrazom na služby
zabezpečované verejným sektorom a tak prispieť k úsporám komunálnych financií.
Vzhľadom na značnú podobnosť škály obyvateľstvom vnímaných problémov (nedostatok
zelene, obsluha MHD, nekompletné služby, dlhodobá nezamestnanosť) otvára sa
možnosť využiť spoluprácu v mikroregióne Trnava aj na združené projekty financované
zo štrukturálnych fondov, resp. zo Sociálneho fondu EÚ.
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Príloha č. 1

Dotazník

1. Ako hodnotíte hospodársku situáciu vo vašej obci?
veľmi dobrá

skôr dobrá

skôr zlá

veľmi zlá

miera nezamestnanosti v obci:
stupeň zadĺženosti obce:
________________________________________________________________________
2. Ako hodnotíte možnosti ďalšieho (budúceho) rozvoja vašej obce?
veľmi pozitivne

pozitivne

negativne

veľmi negativne

______________________________________________________________________
3. Ako hodnotíte sociálnu klímu vo vašej obci?
môžete vyznačiť viacero odpovedí
a) nápomocná
b) inšpirujúca
c) priateľská
d) rodinná
e) spolupracujúca
f) nespolupracujúca (roztrieštená)
g) ohrozujúca
h) iná, prosím uveďte
________________________________________________________________________
4. Aké pozitívne zmeny sa udiali za posledných 10 rokov vo vašej obci?
prosím uveďte
________________________________________________________________________
5. Aké negatívne zmeny sa udiali za posledných 10 rokov vo vašej obci?
prosím uveďte
________________________________________________________________________
6. Čo by bolo potrebné ešte podniknúť pre ďalší rozvoj vašej obce?
prosím uveďte
________________________________________________________________________
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