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LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

LEPŠÍ HLOHOVEC PRE MLADÝCH 3/5 

 Zavedieme pravidelné mestské trhy práce – ako priestor 

na efektívnejšiu komunikáciu domácich firiem 

a podnikateľov, stredných škôl a uchádzačov 

o zamestnanie 

2017 

 Budeme pokračovať v budovaní nájomného bývania 

pre mladých 
 

 Zrekonštruujeme najmenej jeden školský športový areál 

a otvoríme ho verejnosti 
2017 

 Vybudujeme verejný street-workoutový park  

 Rozšírime záber kultúrnych podujatí aj pre mladých – za 

mestské peniaze kultúra pre všetkých, nielen pre 

vybraných 

 



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

 
LEPŠÍ HLOHOVEC PRE RODINY 4/5 

 Každé dieťa, ktoré prejaví  záujem, nájde miesto 

v škôlke 
 

 Zlepšíme naše základné školy a posunieme ich 

na vyššie miesta v rebríčkoch kvality 

slovenských škôl 

2017 – 2018 

 Posilníme komunikáciu medzi základnými 

a strednými školami v meste tak, aby čo najviac 

našich detí zostávalo po ukončení základnej 

školy na domácich stredných školách 

 

 Zatraktívnime možnosti pre mimoškolskú 

realizáciu detí – koniec doterajšieho formalizmu 

za mestské peniaze 

 

 Postavíme najmenej dve nové detské ihriská  



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

LEPŠÍ HLOHOVEC PRE SENIOROV 2/4 
 Vytvoríme informačný systém, ktorý nielen 

seniorom uľahčí orientáciu v roztrieštenom 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti v meste 

2017 

 Nájdeme alternatívne spôsoby rozšírenia 

poskytovania opatrovateľských služieb a ich 

financovania 

 

 Zvýšime rozsah podpory kultúrneho 

a spoločenského vyžitia seniorov, ale 

zrovnoprávnime pri jej čerpaní všetkých seniorov 

 

 Intenzívnejšie prepojíme seniorov s deťmi 

a mládežou, ktoré sa venujú kultúrnym aktivitám  
2017 – 2018  



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

LEPŠÍ HLOHOVEC PRE VŠETKÝCH 12/20 

DOPRAVA 2/3 
 Nájdeme priestor a spôsob financovania pre  100 nových 

parkovacích miest 
 

 Ustrážime, aby pri konečnom rozhodovaní o trase obchvatu 

nebola vybraná trasa, ktorá bude nevýhodná pre Hlohovec 
 

 Menšími úpravami dopravného režimu v meste čiastočne odľahčíme 

doprave na vstupe a v centre mesta 
2017 – 2018 

BEZPEČNOSŤ 2/3 
 Urobím všetko pre to, aby sme vytlačili drogy a hazard za 

hranice mesta 
2017 – 2018 

 Garantujem, že pravidlá budú platiť pre všetkých rovnako  

 Zvýšim bezpečnosť v uliciach – Mestská polícia bude 

efektívnejšie chrániť majetok a zdravie občanov Hlohovca, 

ktorí si ju platia 

 



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

 VEREJNÉ PRIESTORY 1/3 
 Pripravíme projekt na revitalizáciu centrálnej mestskej 

zóny ako srdca mesta 
2017 

 Zachováme parky a zeleň v meste minimálne 

v dnešnom rozsahu 
 

 Vrátime poriadok a čistotu do ulíc – peňazí na to mína 

Hlohovec dosť 
2017 – 2018  

 ZÁMOCKÝ AREÁL 3/3 
 Pripravíme projekt využitia zámku aj Zámockej záhrady ako 

celku a jeho financovania 
 

 Budeme postupne riešiť havarijný stav Zámku a podporovať aj 

čiastkové aktivity na jeho záchranu 
 

 Zo Zámockej záhrady urobíme oddychové centrum Hlohovca 

– dostaneme do nej   pravidelné kultúrno-športové aktivity, 

ktoré tam privedú ľudí 
 



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

 ŠPORT A KULTÚRA 4/8 
 Doterajšie neprehľadné rozdeľovanie dotácií zmeníme na 

transparentný a prehľadný grantový systém, ktorý podporuje 

aktívnych 

 

 Prioritne podporíme rozšírenie možností pre športovanie detí, 

vrátane nových a netradičných športov 
 

 Zvýšime atraktívnosť mestských športových súťaží pre deti a 

mládež 
2017 

 Nájdeme možnosti na lepšie využitie mestských kultúrnych stánkov  

 Rozšírime ponuku kultúrnych podujatí pre všetky vekové a žánrové 

skupiny 
 

 Hlohovec ako turistická destinácia 2017 
 V spolupráci s podnikateľmi v cestovnom ruchu a gastronómii 

vytvoríme nový branding mesta ako zaujímavej gastronomicko-

historickej destinácie 

2017 

 Sprofesionalizujeme prezentáciu mesta (už žiadna predražená 

projekty typu Via Hlohoviensis) 
2017 



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

LEPŠIE ŠULEKOVO 3/5 

 Nebudeme zabúdať, že Hlohovec leží na 

oboch brehoch Váhu 
 

 Zriadime ozajstnú kanceláriu prvého kontaktu, 

aby Šulekovčania nemuseli cestovať s každou 

maličkosťou na úrad do Hlohovca 

 

 Obnovíme najhavarijnejšie povrchy ciest a 

chodníky 
2017 – 2018 

 Opravíme povrch hrádze aj na šulekovskej 

strane Váhu 
2018 

 Podporíme rozvoj šulekovskej základnej školy 

tak, aby sa stala centrom kultúrneho 

a spoločenského života aj po skončení 

vyučovania 

 



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

9 OPATRENÍ SPRÁVNYCH KANDIDÁTOV 9/9 
1. Efektívne nákupy  

2. Férové výberové konania na miesta v samospráve  

3. Spravodlivé prideľovanie bytov a miest v 

materských školách 
 

4. Mestské/obecné podniky otvorené kontrole  

5. Informovanie o hospodárení samosprávy  

6. Odpolitizovanie obecných/mestských novín  

7. Otvorená online komunikácia s občanmi  

8. Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy  

9. Informovanie o rozhodovaní samosprávy  



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

 KDE NA TO VEZMEME? 6/6 
Zastavíme úniky peňazí v mestských firmách – budú ich viesť 

manažéri, nie predĺžené ruky záujmových skupín 
 

Zavedieme efektívnejší spôsob realizovania niektorých 

mestských služieb 
 

Verejné obstarávania budú skutočnou súťažou o najlepšiu 

cenu a kvalitu, nie nástrojom  na priklepnutie zákaziek 

vyvoleným 

 

Získame dodatkové projektové zdroje financovania 

plánovaných aktivít 
 

Efektívnou úverovou politikou čo najskôr zaplátame diery, 

cez ktoré nám unikajú financie (napríklad cez deravé 

vodovodné potrubie) a vytvoríme nové príjmové možnosti 

 

Do rozhodovania o časti rozpočtu vtiahneme aj Vás, 

Hlohovčania – cez participatívny rozpočet sami rozhodnete, 

na čo sa použijú Vaše dane. 

 



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

ČO SOM NESĽÚBIL?   

Rekonštrukcia verejného osvetlenia   

Rekonštrukcia mestského majetku – školy, škôlky   

Skládka Vlčie hory   

Zrekonštruovaná lávka pre peších   

Krytá plaváreň príprava 

Hlohovec ako značka kvalitného manažmentu   

 ...   



ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV 2017 (%) 
15,38 

1,24 

2,98 

13,09 

6,82 

15,32 
4,45 

3,95 

4,16 

32,62 

P1 SPRÁVA MESTA

P2 DLHOVÝ MANAŽMENT

P3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

P4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

P5 EKONOMIKA A PRIESTOROVÝ ROZVOJ

P6 DOPRAVA A TECHNICKÁ
INFRAŠTRUKTÚRA

P7 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

P8 ŠPORT

P9 KULTÚRA A PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ

P10 VZDELÁVANIE ŠKOLSTVO



INVESTÍCIE – PROGRAM € % 

správa mesta 574 292,00 10,73 

bezpečnosť a poriadok 40 000,00 0,75 

životné prostredie 310 000,00 5,79 

ekonomický a priestorový rozvoj 1 122 248,00 20,96 

doprava a technická infraštruktúra 1 937 198,00 36,18 

sociálna a zdravotná starostlivosť 57 000,00 1,06 

šport 517 500,00 9,67 

kultúra a pamiatková starostlivosť 372 800,00 6,96 

vzdelávanie a školstvo 423 211,00 7,90 

SPOLU 5 354 249,00 100,00 

LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 



LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 

INVESTÍCIE PROGRAM 
Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo - I. etapa doprava a tech. infraštruktúra 

PD - cyklochodníky v meste doprava a tech. infraštruktúra 

PD - parkovisko ZŠ a MŠ Koperníkova doprava a tech. infraštruktúra 

PD - parkovisko Šulekovo Hájska ul.  doprava a tech. infraštruktúra 

Vysúvací stĺpik - pešia zóna doprava a tech. infraštruktúra 

Bezbariérový priechod pre chodcov - Nitrianska ul.  doprava a tech. infraštruktúra 

Zastávky MAD doprava a tech. infraštruktúra 

Parkovacie plochy Dilongova doprava a tech. infraštruktúra 

Rozšírenie  a modernizácia VO - 2. etapa doprava a tech. infraštruktúra 

PD Mestské jasle - zriadenie sociálna a zdrav. starostlivosť 

Sociálny taxík sociálna a zdrav.  starostlivosť  

Rekonštrukcia dvora  - Harmonia (parkovisko, 

stojisko na kontajnery...) 
sociálna a zdrav. starostlivosť 

Rekonštrukcia športových plôch šport 

KT BH, s.r.o. Rekonštrukcia kúpaliska - úpravne vody, 

bazénová technológia a stav. úpravy - veľký bazén 
šport 



INVESTÍCIE PROGRAM 
Rekonštrukcia amfiteáter kultúra a pamiatky 

PD rekonštrukcia Kina Úsmev na multifunkčné centrum kultúra a pamiatky 

PD rekonštrukcia Domu  kultúry kultúra a pamiatky 

PD - Rekonštrukcia Empírového divadla - interiér  kultúra a pamiatky 

Rekonštrukcia Empírového divadla - interiér - realizácia  kultúra a pamiatky 

PD rekonštrukcia - Zámok kultúra a pamiatky 

Rekonštrukcia Zámok Bastión kultúra a pamiatky 

Rekonštrukcia Zámok - prípojka kanalizácie kultúra a pamiatky 

Rekonštrukcia Zámku - prípojka NN kultúra a pamiatky 

Rekonštrukcia Zámku - vodovodná prípojka kultúra a pamiatky 

Rekonštrukcia vstupnej brány - Zámocká záhrada  kultúra a pamiatky 

Kapitálové výdavky - riešenie havarijných stavov ZŠ vzdelávanie a školstvo 

Kapitálové výdavky - riešenie havarijných stavov MŠ vzdelávanie a školstvo 

Rekonštr. strechy a hyg zariadení  telocvične ZŠ Koperníkova vzdelávanie a školstvo 

Rekonštr.  - zateplenie fasády telocvične ZŠ Koperníkova vzdelávanie a školstvo 

ZŠ Šulekovo - kanalizačná prípojka  vzdelávanie a školstvo 

Rekonštrukcia strechy - ZŠ A. Felcána vzdelávanie a školstvo 

Klientské centrum a rekonštrukcia MU správa mesta 

PD - rekonštrukcia Domu smútku Šulekovo správa mesta 

PD - rekonštrukcia Domu smútku Hlohovec správa mesta 

Rekonštrukcia kamerového systému bezpečnosť a poriadok 

LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 



ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE MESTA 
zostatok dlhu k 31. 12. 2016 164 062,05 € 

LED osvetlenie 500 000,00 

nový investičný úver 917 000,00 

SPOLU 1 581 062,05 € 

v % z bežných príjmov 2015 12,13 % 

podiel z maximálneho zákonného limitu 

úverového zaťaženia mesta  

(60 % z bežných príjmov) 
20,20 % 

LEPŠÍ HLOHOVEC 2.0 



_Vízia mesta 2023 

Hlohovec  

2023 

Zdravá 
ekonomika 

Otvorenosť, 
tolerancia 

Atraktivita Dobrý partner 



_Vízia mesta 2023 

V roku 2023 bude Hlohovec: 
 
 Otvorené a tolerantné, dobre dostupné mesto 

prepojené s inými mestami v regióne 
 

 Priemyselné mesto v dobrej finančnej kondícii, 
so stabilnými zamestnávateľmi 
 

 Vzhľadom na svoju polohu na rieke Váh, 
históriu, infraštruktúru a životné prostredie, 
atraktívnym mestom s vysoko kvalitou života, 
ktoré radi navštevujú ľudia z iných obcí 
 

 Pre svoju ekologickú a sociálnu zodpovednosť 
dobrý partner pre susedov a Slovensko 



01_Otvorené a dostupné mesto 

Budúca cyklolávka? 



01_Otvorené a dostupné mesto 

Vizualizácia nového klientskeho centra 



02_Zdravá ekonomika 

PODNIKANIE 



02_Zdravá ekonomika 

Promo cestovného ruchu – za málo peňazí... 



02_Zdravá ekonomika 

ELEKTRONIZÁCIA 



02_Zdravá ekonomika 

_wiki-budget 



03_Atraktívne mesto 

BÝVANIE 



03_Atraktívne mesto 

Rekonštrukcia stratovej mestskej ubytovne na 60 nájomných bytov 



03_Atraktívne mesto 

TECHNICKÁ 

INFRAŠTRUKTÚRA 



03_Atraktívne mesto 

Nočná obloha nad Hlohovcom – viditeľná aj vďaka výmene verejného osvetlenia 



03_Atraktívne mesto 

ŠKOLSTVO 



03_Atraktívne mesto 

Rozšírili sme kapacity materských škôl = 100 % uspokojených žiadateľov 



03_Atraktívne mesto 

KULTÚRA 



03_Atraktívne mesto 

Rekonštrukcia zámku _ strecha  



03_Atraktívne mesto 

• VIZ Rekonštrukcia kino 

Rekonštrukcia kina Úsmev na Kultúrne centrum _ Hlavná sála 



03_Atraktívne mesto 

• VIZ Rekonštrukcia kino 

Rekonštrukcia kina Úsmev na Kultúrne centrum _ Hlavná sála 



03_Atraktívne mesto 

• VIZ Rekonštrukcia kino 

Rekonštrukcia kina Úsmev na Kultúrne centrum _ Knižnica 



03_Atraktívne mesto 

• VIZ Rekonštrukcia kino 

Rekonštrukcia kina Úsmev na Kultúrne centrum _ Galéria 



03_Atraktívne mesto 

ŠPORT 



03_Atraktívne mesto 

Výstavba nových detských ihrísk _ Nitrianska  



03_Atraktívne mesto 

Výstavba workout ihriska_ ul. R.Dilonga 



03_Atraktívne mesto 

Výstavba krytej plavárne _ areál súčasného kúpaliska 



03_Atraktívne mesto 

VEREJNÉ 

PRIESTORY 



03_Atraktívne mesto 

Obnova verejných priestorov _ koncepcia 



03_Atraktívne mesto 

Obnova verejných priestorov _ koncepcia 



03_Atraktívne mesto 

Obnova verejných priestorov _ mestská časť Šulekovo / centrum 



03_Atraktívne mesto 

Obnova verejných priestorov _ mestská časť Šulekovo / ŽŠ + telocvičňa 



03_Atraktívne mesto 

Obnova verejných priestorov _ mestská časť Šulekovo / ŽŠ + telocvičňa 



03_Atraktívne mesto 

Participácia verejnosti _ stánok na Michalskom jarmoku 



03_Atraktívne mesto 

Participácia verejnosti _ stánok na Michalskom jarmoku 



03_Atraktívne mesto 

Participácia verejnosti _ stánok na Michalskom jarmoku 



03_Atraktívne mesto 

Participácia verejnosti _ stánok na Michalskom jarmoku 



04_Sociálne a ekologicky zodpovedné mesto 

SOCIÁLNA 

INKLÚZIA 



04_Sociálne a ekologicky zodpovedné mesto 

• Dostupné sociálne služby pre seniorov 
 

• Bezbariérový Hlohovec 
 

• Inklúzia sociálne odkázaných, inkluzívne 
vzdelávanie 



04_Sociálne a ekologicky zodpovedné mesto 

ZELENÉ 

MESTO 



04_Sociálne a ekologicky zodpovedné mesto 

Skládka Vlčie hory – predmet policajného vyšetrovania 



SMART 

COMMON SENSE 

SEDLIACKY ROZUM 
 



vízia 

stratégia 

politiky 

projekty 
 

p

a

r

t

i

c

i

p

á

c

i

a

 



happy city 


