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1. HISTÓRIA  

1.1 Krátky popis historického vývoja okresu až po súčasnosť  

 

Celé územie dnešného okresu Topoľčany patrilo do roku 1848 do Nitrianskej stolice, potom 

aţ do roku 1945 do Nitrianskej ţupy. Prvá písomná zmienka o nich pochádza z roku 1173. Pri 

administratívnom členení Slovenska v r. 1923 vznikol okres Topoľčany, ktorého hranice sa od 

dnešného výrazne líšili na dvoch miestach. Na východe siahali aţ k hraniciam okresu 

Prievidza a okresu patrilo územie celého dnešného okresu Partizánske a dve obce z 

prievidzského okresu (Radobica a Horná Ves). Na západe bol okres Topoľčany chudobnejší o 

územie 13 obcí. 9 obcí patrilo do okresu Nitra (Čermany, Biskupová, Malé Ripňany, Veľké 

Ripňany, Luţany, Krtovce, Vozokany, Nitrianska Blatnica a Radošina) a 4 do okresu 

Hlohovec (Ardanovce, Šalgovce, Svrbice, a Orešany). Radobica a Horná Ves pripadli okresu 

Prievidza v roku 1938. Ďalšia úprava administratívneho členenia štátu v roku 1949 priniesla 

nové hranice okresu Topoľčany.  Do okresu sa začlenilo 13 spomínaných obcí z okresu Nitra. 

4 obce z okresu Hlohovec pribudli do okresu Topoľčany v roku 1960. V tomto roku sa 

uskutočnila rozsiahla územná reorganizácia. K pôvodnému okresu Topoľčany bola pričlenená 

podstatná časť zrušených okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Takto vytvorený 

okres mal rozlohu 1360 km2, mal 139 obcí a takmer 130 tisíc obyvateľov. Po vykonaní 

niekoľkých integrácií sa počet obcí zmenšil na 94. Od roku 1990 sa viaceré obce 

osamostatnili, čo spôsobilo zvýšenie počtu obcí na 113 v roku 1991. Po reforme 

administratívneho členenia štátu v roku 1996 vznikli 3 nové okresy (Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske a Topoľčany) a ďalej pokračovala dezintegrácia obcí. Ostatná zmena v 

administratívno-správnom riadení sa uskutočnila 1. januára 2004. Okres jestvuje ďalej len ako 

územná jednotka, na jeho hospodársko-politickej správe sa podieľa Krajský úrad v Nitre a 

vyšší územný celok v Nitre. Najväčší kataster má v súčasnosti obec Bojná (3381 ha), 

najmenší obec Belince (210  ha). Najvyššie poloţená obec je Podhradie (435 m. n. m.) a 

najniţšie poloţená je obec Koniarovce (152 m. n. m.). 

1.2 Kultúrne a historické pamiatky 

 

Okres Topoľčany je bohatý na kultúrne pamiatky. Jeho prírodné podmienky umoţnili uţ 

dávno v predhistórii osídľovanie, ktoré pokračovalo bez prerušenia, takţe na úsvite našich 

dejín v 8.  - 10. storočí patrila táto oblasť k najosídlenejším oblastiam Slovenska so značnou 

kultúrnou tradíciou. Dôkazom sú početné archeologické nálezy osád, hradísk a pohrebísk od 

dávnych dôb pred osídlením Slovanmi, aţ po vzácne nálezy zlatých mincí z raného obdobia 

Uhorského štátu (Ludanice, Luţany). Z kultúrnohistorických pamiatok si najväčšiu pozornosť 

zaslúţi Topoľčiansky hrad pri obci Podhradie v Povaţskom Inovci na severe okresu. V juţnej 

časti okresu v pohorí Tribeč je Oponický hrad. Región je bohatý najmä na sakrálne pamiatky. 

Najvýznamnejšie sú ranostredoveká rotunda sv. Juraja na úbočí hory Marhát pri Nitrianskej 

Blatnici, románsky kostol Narodenia Panny Márie v Krušovciach, artikulárny evanjelický 3 

kostol z r. 1748 v Nitrianskej Strede. V obci Oponice je pozoruhodné Apponyiovské múzeum 

v renesančnom kaštieli, v okresnom meste Topoľčany Tribečské múzeum 



 

1.3 Mapa daného územia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Základné údaje o území   

Okres Topoľčany patrí z hľadiska územno-správneho členenia do Nitrianskeho kraja. Má 

rozlohu 597,64 km2. Počet obyvateľov okresu k 31.12.2010 bol 73 985, z toho ţeny tvoria 

50,92 %.  

Hustota zaľudnenia na území okresu k 31.12.2011 je 123,8 obyv./km2. Do okresu 

Topoľčany spadá 54 obcí, z toho 1 má štatút  mesta  (Topoľčany).  

K 31.12.2010 v meste Topoľčany ţilo 28 271 obyvateľov, v ostatných obciach ţilo 45 714 

obyvateľov.  

POLOHA   

Okres sa nachádza v západnej časti SR, severnom cípe Nitrianskeho kraja. Rozprestiera sa na 

Nitrianskej pahorkatine a Nitrianskej nive v severnom výbeţku Podunajskej níţiny. Níţina je 

zo západu chránená Povaţským Inovcom a z východu pohorím Tríbeč. Región je bohatý na 

výskyt prameňov s výdatnými zdrojmi kvalitnej vody. Hranice okresu sú z väčšej časti 

prirodzené, prechádzajú zväčša po hrebeňoch Povaţského Inovca, Stráţovských vrchov a 

Tríbeča. Okres má značnú vertikálnu členitosť. Najvyšší bod okresu Suchý vrch dosahuje 

1026 m. Najniţší bod okresu 148 m sa nachádza v obci Koniarovce. Susedí s okresmi 

Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Zlaté Moravce 

a Partizánske.  

 

 



Prírodné pomery  

Klíma  

Z klimatického hľadiska patrí územie do teplej oblasti a to do okrsku teplého, mierne suchého 

s miernou zimou a priemernou ročnou teplotou 9 °C. Priemerné ročné zráţky dosahujú 

hodnotu 650 mm a priemerná hodnota  výparu je 526 mm. Prevládajúce smery vetra sú 

severozápadné aţ severné.  

Vodstvo  

Územie okresu patrí do povodia Nitry, ktoré je súčasťou úmoria Čierneho mora. Najväčší a 

najdlhší tok okresu je Bebrava. Ďalším pravostranným prítokom Nitry je Chocina, prameniaca 

pod Panskou Javorinou v Povaţskom Inovci, vlievajúca sa do Nitry v Topoľčanoch, a 

Bojnianka, prameniaca v Nízskom Inovci pri obci Nová Lehota v Trenčianskom okrese, ktorá 

ústi do Nitry v Chrabranoch. Ľavostranné prítoky Nitry odvodňujú severnú a západnú časť 

Tribeča.Cez Krnču preteká Drsňa a cez Solčany Lišna.  

Vodné nádrţe nachádzajúce sa v okrese sú: Duchonka, Nemečky, Tesáre.  

Pôdny kryt a prirodzená potenciálna vegetácia 

Z pôdnych typov sa tu nachádzajú nivné pôdy,  černozeme, hnedozeme a hnedé pôdy, z 

pôdnych druhov piesočnato-hlinité, hlinité a ílovité pôdy. Z hľadiska úrodnosti 

najrozšírenejšie zastúpenie majú veľmi produkčné a produkčné pôdy.  

Nerastné suroviny 

V okrese Topoľčany sa nachádzajú loţiská stavebného kameňa, ktorých zásoby umoţňujú 

dlhoročnú  ťaţbu (Krnča, Krnča II. a Závada). V Nitrianskom kraji je evidovaných 6 loţísk 

keramických ílov. V okrese Topoľčany sa nachádza jedno z týchto loţísk, a to loţisko 

Solčany.  

Chránené oblasti  

Chránené krajinné oblasti  

Na území okresu Topoľčany sa nachádza CHKI Ponitrie. CHKO  sa rozprestiera tieţ na 

území okresov Nitra a Zlaté Moravce.  

Chránené areály (CHA) 

V okrese sa nachádzajú aj nasledovné chránené areály:  

 Hajnovovoveský park – rozloha 117 076 m2, rok vyhlásenia 1984, spravujúci orgán: 

ŠOP – S-CHKO Ponitrie 

 Tesársky park – rozloha 19 600 m2, 1984, ŠOP – S-CHKO Ponitrie 

 Tovarnícky park – rozloha 163 482 m2, 1984, ŠOP – S-CHKO Ponitrie 

Prírodná rezervácia (PR) 

Zoznam prírodných rezervácií v okrese Topoľčany 

 Hrdoviská, 300 300 m2, rok vyhlásenia 1982, spravujúci orgán: ŠOP-S-CHKO 

Ponitrie,  

 Čepúšky, 581 280 m2, rok vyhlásenia 1988, ŠOP-S-CHKO Ponitrie 

 Holé brehy, 54 400 m2, rok vyhlásenia 1976, ŠOP-S-CHKO Ponitrie, 

 Kovarská Hôrka, 44 000m2, rok vyhlásenia 1993, ŠOP-S-CHKO Ponitrie 

 Preliačina, 358 700, rok vyhlásenia: 1988, ŠOP-S-CHKO Biele Karpaty 

 Solčiansky háj, 70 700 m2, rok vyhlásenia 1984, ŠOP-S-CHKO Ponitrie  

 



Prírodná pamiatka (PP) 

Zoznam prírodných pamiatok v okrese 

 Belanov kút, 27 200 m2, rok vyhlásenia 1983, ŠOP-S-CHKO Ponitrie 

 Čermiansky močiar, 54 457 m2, rok vyhlásenia 1988, ŠOP-S-CHKO Ponitrie 

 

Tabuľka č. 1 Prehľad maloplošných chránených území v jednotlivých okresoch Nitrianskeho 

kraja  

 

 

 

 

 

Súvislá európska sústava chránených území - NATURA 2000 

Územia NATURA 2000 

 chránené vtáčie územie - Tribeč, spravujúci orgán:  CHKO Ponitrie  

 Územia európskeho významu (Vinište, Hradná dolina, Hôrky, Kulháň, Bočina, Dolné  

 

3 Obyvateľstvo  

V okrese Topoľčany sa  nachádza 54 obcí, z toho 1 obec má štatút mesta (Topoľčany). 

K 31.12.2010 v okrese ţilo 73 987 obyvateľov, z toho 37 678 ţien (50,9%) a 36 307 muţov 

(49,1%). V meste Topoľčany k uvedenému dátumu ţilo 28 271 obyvateľov, v ostatných 

obciach 45 714 obyvateľov.  

K 31.12.2010 bol v okrese Topoľčany prirodzený úbytok obyvateľov -52 obyvateľov, celkový 

úbytok obyvateľstva tvoril -15 obyvateľov. Vo veku 0-14 rokov ţilo v okrese 4873 (6,5%) 

obyvateľov, vo veku 15-64 rokov to bolo 26 757 (36,16%) obyvateľov.  

 

 

 

 

 

 

 



NÁRODNOSTNÉ ZLOŢENIE  

Tabuľka č. 2 Národnostné zloţenie v okrese k 31.12.2010 

Obyvateľstvo podľa národnosti  

  2010   

Okres Topoľčany  % 

Spolu 73 985  

slovenská 72 352 97,79 

maďarská 116 0,16 

rómska 147 0,20 

česká, moravská, sliezska 456 0,62 

rusínska 9 0,01 

ukrajinská 83 0,11 

nemecká 41 0,06 

poľská 41 0,06 

ruská 14 0,02 

iná a neudaná 726 0,98 

 

Vidíme, ţe v okrese Topoľčany ţije najviac obyvateľov slovenskej národnosti, a to takmer 

98% obyvateľov. Ostatné národnosti tvoria spolu len 2,21 % obyvateľstva.  

4. Sociálne štatistiky  

Podľa údajov UPSVAR sa v okrese Nitra k 31.10.2010 v okrese Topoľčany nachádzalo 

37 269 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Uchádzačov o zamestnanie bolo k uvedenému 

dátumu 4662, disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie bol 4101 osôb. Miera 

evidovanej nezamestnanosti bola 11,00%. Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 

uvedenému dátumu bol 506.  

Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v jednotlivých rokoch v okrese, môţete vidieť 

v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka č 3: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Nitra v rokoch 2006-2010 

Rok 
Miera evidovanej nezamestnanosti 

2006 7,75 

2007 6,56 

2008 7,01 

2009 11,32 

2010 11,00 

Zdroj: ÚPSVAR SR 



Môţeme vidieť, ţe miera evidovanej nezamestnanosti má stúpajúcu tendenciu. V roku 2010, 

v porovnaní s rokom 2009 klesla o 0,32%. V  septembri 2011 bola miera evidovanej 

nezamestnanosti 11,6%, čiţe môţme v roku 2011 vidieť mierny vzrast v hodnote 

ukazovateľa.  

5. Investičné možnosti v okrese 

Tabuľka č. 4 Investičné moţnosti v okrese Topoľčany  

Ardanovce nie 

Belince  nezistené 

Biskupová nezistené 

Blesovce áno - dotazník 

Bojná áno 

Chrabrany áno 

Čeľadince nie 

Čermany nie 

Dvorany nad Nitrou nie 

Hajná Nová Ves nie 

Horné Chlebany nezistené 

Horné Obdokovce nie 

Horné Štitáre nezistené 

Hrušovany nie 

Jacovce nezistené 

Kamanová nie 

Koniarovce nie 

Kovarce nie 

Krnča nie 

Krtovce nie 

Krušovce nie 

Kuzmice nie 

Lipovník nie 

Ludanice nezistené 

Luţany stav nezmenený oproti min. roku 

Malé Ripňany nezistené 

Nemčice nezistené 

Nemečky nie 

Nitrianska Blatnica nezistené 

Nitrianska Streda áno, dotazník 

Norovce nie 

Oponice nie 

Orešany nie 

Podhradie nie 

Prašice áno - 3 dotazníky 

http://www.tic.sk/belince-okres-topolcany.html


Práznovce áno 

Preseľany nie 

Radošina nezistené 

Rajčany nie 

Solčany nie 

Solčianky nezistené 

Súlovce áno 

Svrbice nie 

Šalgovce nezistené 

Tesáre nezistené 

Tovarníky  nie 

Tvrdomestice nezistené 

Urmince nezistené 

Velušovce nie 

Veľké Dvorany áno - dotazník 

Veľké Ripňany nezistené 

Vozokany nie 

Závada nie 

Topoľčany nezistené 

Zdroj: telefonický prieskum v území  

6 Kultúra a šport  

Okres Topoľčany je bohatý na kultúrne pamiatky. Jeho prírodné podmienky umoţnili uţ  

dávno v predhistórii osídľovanie, ktoré pokračovalo bez prerušenia, takţe na úsvite našich 

dejín v 8.  - 10. storočí patrila táto oblasť k najosídlenejším oblastiam Slovenska so značnou 

kultúrnou tradíciou. Dôkazom sú početné archeologické nálezy osád, hradísk a pohrebísk od 

dávnych dôb pred osídlením Slovanmi, aţ po vzácne nálezy zlatých mincí z raného obdobia 

Uhorského štátu (Ludanice, Luţany). Z kultúrnohistorických pamiatok si najväčšiu pozornosť 

zaslúţi Topoľčiansky hrad pri obci Podhradie v Povaţskom Inovci na severe okresu. V juţnej 

časti okresu v pohorí Tribeč je Oponický hrad. Región je bohatý najmä na sakrálne pamiatky.  

Najvýznamnejšie sú ranostredoveká rotunda sv. Juraja na úbočí hory Marhát pri Nitrianskej 

Blatnici, románsky kostol Narodenia Panny  Márie v Krušovciach, artikulárny evanjelický 

kostol z r. 1748 v Nitrianskej Strede. V obci Oponice je pozoruhodné Apponyiovské múzeum 

v renesančnom kaštieli, v okresnom meste Topoľčany Tribečské múzeum.  

Čo sa týka kultúrneho potenciálu v okrese Topoľčany, môţeme povedať ţe v okrese nájdeme  

mnoţstvo kultúrnych príleţitostí. V kaţdej obci sa kaţdoročne konajú rôzne kultúrne 

podujatia: Dni matiek, Stavanie mája, vystúpenia folklórnych súborov, výstavy, koncerty, a 

pod. Takmer v kaţdej obci sa nachádza  obecná kniţnica, ktorá ponúka jej obyvateľom 

moţnosť vzdelávania a oddychového čítania.  Kultúrnym domom  disponuje kaţdá obec, 

ktorá ho vyuţíva na usporiadanie rôznych spoločenských a kultúrnych udalostí.   



Kino sa nachádza v obciach: Krnča, Krušovce, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Oponice, 

Prašice, Radošina, Topoľčany.  7  

 Najviac športových príleţitostí ponúka mesto Topoľčany, v ktorom sa nachádza hokejový, 

futbalový štadión, plaváreň, stolnotenisová hala a ďalšie. V ostatných obciach nie je veľa 

príleţitosti na športové vyţitie.  Kúpalisko Biskupová, vodná nádrţ Duchonka, Nemečky, či 

vodný areál v Tesároch ponúkajú moţnosti vodných športov. Ďalšími zaujímavosťami je 

bikrosová dráha v Horných Chlebanoch, viacúčelové ihriská v Bojnej, Horných Chlebanoch, 

Kamanovej, Krušovciach, Lipovníku, Nemčiciach, Solčiankach, Urminciach a Veľkých 

Ripňanoch. V okrese pôsobí niekoľko turistických oddielov (Práznovce, Jacovce) a niektoré 

obce majú vlastnú posilňovňu (Malé Ripňany, Urmince, Veľké Ripňany). Zaujímavosťou je  

kolkáreň v Preseľanoch moţnosti zimného lyţovania ponúka lyţiarsky vlek v obci Podhradie. 

7 Cestovný ruch  

Cestovný ruch je významným prvkom rozvoja ekonomiky hospodárstva. V súčasnom období 

sa do popredia na trhu cestovného ruchu dostávajú najmä individuálne formy cestovného 

ruchu, orientované na tiché a pokojné miesta, kde si rekreant môţe nielen oddýchnuť, 

regenerovať svoje sily, ale má i priamy kontakt s prírodou resp. s vidieckym prostredím, môţe 

sa oboznamovať s mnoţstvom zaujímavých kultúrnohistorických pamiatok. Práve takéto 

formy cestovného ruchu poskytuje okres Topoľčany.  

Územie  okresu Topoľčany  zaberá výbeţok Podunajskej níţiny, ktorý lemuje zo západu  

Povaţský Inovec a z východu pohorie Tribeč. Rekreačne atraktívnejšia je časť pod 

Povaţským Inovcom, kde sa nachádza stredisko pri vodnej nádrţi Duchonka a základňa pre 

zimné športy v Podhradí, ktoré moţno spojiť do menšieho RÚC. Územie je súčasťou 

mikroregiónu SOTDUM (Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu).   

Západná časť územia okresu je bohatá na historicky významné lokality, ako Bojná, Nitrianska 

Blatnica či Čertova pec pri Radošine. Vhodnými miestami na hipoturistiku je Ranč pod 

Babicou v Bojnej a Vítkovské stajne v obci Kuzmice. Územie je známe aj vinohradníckou 

tradíciou, najmä v okolí Radošiny a Tesár. Pohorie Tribeč ako súčasť CHKO Ponitrie sa 

vyuţíva pre pešiu a poznávaciu turistiku.  

Atraktivitu vidieckej krajiny zvyšujú zrúcaniny hradov, postavených v blízkosti niekdajších 

významných obchodných ciest. Takými sú torzá hradov Oponice (obec Oponice), Topoľčany 

(v obci Podhradie, čiastočne rekonštruovaný). Pamiatky hnuteľného charakteru vo svojich 

zbierkach sústreďujú  múzeá, ktoré ich sprístupňujú širokej verejnosti. Tribečské vlastivedné 

múzeum je v Topoľčanoch. I vo vidieckych obciach sa otvárajú múzeá rôzneho charakteru,  

napr. Apponyiovské múzeum v Oponiciach. Múzeá koncentrujú exponáty  z najbliţšieho 

okolia.   

Na regionálne tradície nadväzuje jarmok v Topoľčanoch (október). Ďalej sa konajú púte, 

takisto v Topoľčanoch (september) a Rajčanoch (Mechovička). Výskyty geotermálnych vôd s 

potenciálnym vyuţitím pre CR sú evidované aj v našom okrese.  V okrese Topoľčany sú 

dobré podmienky aj pre  cykloturistiku, a to vzhľadom na níţinný, mierne zvlnený terén, ako 

aj  pomerne malú dopravnú frekvenciu na miestnych dopravných komunikáciách. Okrem 



existujúcich cyklotrás uvedených niţšie, sa uvaţuje o trase v priečnom smere cez pahorkatinu 

a to so spojnicou Topoľčany – Hlohovec a spojnica Nitra – Topoľčany po vale rieky Nitry.   

Cyklotrasy v okrese Topoľčany:  

 trasa Záhrady – sedlo Prieseky – Ţeleznice – Duchonka (celková dĺţka 16 km)  

 trasa Jacovce – Tvrdomestice – Nemečky – Kulháň (celková dĺţka 15,5 km)  

 trasa Topoľčany (zimný štadión) – Podhradie (sedlo Prieseky) (celková dĺţka 19,3 km)  

 trasa Jacovce – Tesáre – Závada – Duchonka – Kulháň. (celková dĺţka 19,5 km)  

Pobyt pri vode  ponúkajú a pre rekreáciu slúţia nádrţe Duchonka a Tesáre, Nemečky 

(dodávka vody pre topoľčiansky pivovar).   

Pre pobyt v horách sú podmienky hlavne v severnej časti okresu. V Povaţskom Inovci je to 

časť pod Marhátom (Čertova pec a Podhradie). Plošne rozsiahlejšie sú podmienky v Tribeči.   

Vidiecky turizmus a agroturistiku v okrese Topoľčany ponúkajú obce pod Povaţským 

Inovcom a Tribečom. Mestský turizmus je evidovaný v okresnom meste.  

Individuálna rekreácia  

Pri všetkých formách individuálnej  rekreácie treba rátať s určitou funkčnou zmenou v 

dôsledku postupnej komercionalizácie, kedy sa chaty a chalupy budú vyuţívať hlavne na 

prenájom turistami.   

Chatová rekreácia  sa vyskytuje v samotných chatových lokalitách alebo vo väzbe na 

rekreačné strediská, najmä v strediskách Duchonka (Topoľčany), Väčšie samostatné chatové 

lokality sú v Podhradí.  

Prímestská rekreácia   

Nároky na prímestskú rekreáciu sa prejavujú v prípade miest nad cca 10 000 obyvateľov. 

Zastúpené sú hlavne masovo rozšírené činnosti, akými sú kúpanie, turistika, zimné športy, 

chatárenie a chalupárčenie.  Topoľčany  (32 000 obyvateľov  -  cca 8 000 záujemcov) majú 

vytvorené podmienky na prímestskú rekreáciu v stredisku Duchonka s vodnou nádrţou, pre 

zimné športy ako aj pre letný aj zimný pobyt v horách sú vhodné podmienky v obci 

Podhradie. Pre pešiu turistiku sú vhodné podmienky v Povaţskom Inovci a Tribeči. Veľmi 

zaujímavá ponuka nielen pre 9 turistov, ale aj ţiakov a študentov je v podobe rozbiehajúceho 

sa projektu Náučného chodníka Povaţský Inovec, ktorý sa bude tiahnuť od Duchonky aţ po 

Piešťany a ponúkne krásnu prírodu so zaujímavými chránenými územiami, archeologické 

náleziská (Bojná) alebo vyhliadky do okolia z vrchu Marhát.  

 

 



Tabuľka č. 5  Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu okresu Topoľčany 

k 31.12.2009,2010 

Zdroj: ŠÚ SR 

V roku 2010, v porovnaní s rokom 2009 počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích 

zariadeniach klesol takmer o polovicu. Počet ubytovacích zariadení sa zníţil, aj počet 

návštevníkov v ubytovacích zariadeniach sa výrazným spôsobom zníţil o viac neţ 50%. Počet 

lôţok klesol o 22.  

Hornonitriansky región  (okres Topoľčany) bol zaradený medzi regióny niţšej priority s  

dôrazom na:  

 pobyty pri termálnej vode,   

 letné pobyty v horách.  

Odporúčané formy rozvoja cestovného ruchu:  

 mestský turizmus,  

 prímestská rekreácia,  

 poznávací turizmus,  

 vidiecky turizmus  

 agroturistika  

Plánované centrá rozvoja - Pobyty pri vode  

 vodná nádrţ Duchonka (okres Topoľčany)  

 vodná nádrţ Nemečky (okres Topoľčany)  

Plánované centrá rozvoja - Kultúrno-historický potenciál 10  

 Oponický hrad (okres Topoľčany)  

 Kaštieľ v Šalgovciach (okres Topoľčany)  

 Topoľčiansky hrad (okres Topoľčany)  

Plánované centrá rozvoja – Ľudová kultúra a tradície  

 obec Solčany  

Atraktivitu vidieckej krajiny zvyšujú zrúcaniny hradov, postavených v blízkosti niekdajších 

významných obchodných ciest. Takými sú torzá hradov Oponice (obec Oponice), Topoľčany 

(v obci Podhradie) 

 

 

ŢIVOTNÉ PROSTREDIE - ZNEČISŤOVATELIA  

 

K najväčším znečisťovateľom povrchových tokov v okrese Topoľčany patrí verejná 

kanalizácia Topoľčany, ktorou i po čistení odpadových vôd na ČOV Topoľčany, vypúšťané 

Štatistika cestovného ruchu podľa okresov podľa územie, typ ukazovateľa a rok 

  

Počet prenocovaní 
návštevníkov v ubyt. 

zariadeniach 

Počet ubytovacích 
zariadení 

Počet návštevníkov 
v ubyt. zariadeniach 

Počet lôžok v 
ubytovacích 
zariadeniach 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Okres 
Topoľčany 50858 28979 19 18 21560 9180 2378 2356 

  



mnoţstvo organických látok vyjadrené biochemickou spotrebou kyslíka dosahuje 400 ton za 

rok. Elektrokarbon Topoľčany vypúšťa do toku Chotina ročne 5,9 t BSK5 a ČOV pre ATC 

Duchonka 7,9 t BSK5 do toku Ţeleznica. 

Najznečistenejším tokom v okrese Topoľčany je rieka Nitra. Uţ na územie okresu přitéká 

voda, ktorej akosť je zhoršená takmer vo všetkých skupinách ukazovateľov aţ na V. triedu 

čistoty, hlavne vplyvom odpadových vôd z priemyselno-sídelného komplexu Nováky (ENO) 

ako i z verejnej kanalizácie Partizánske. Prítoky Nitry sú zaradené do II. – IV. triedy čistoty. 

Medzi znečisťovateľov ovzdušia v okrese Topoľčany patria:  

 Technoplast VD 

 Poľnohospodárske druţstvo Chynorany 

 PPD Prašice, sídlo Jacovce 

 Podnik ţivočíšnej výroby, a.s.  

 FI NORMAN, Eugen Rybanský 

 Belar, a.s.  

 Elektrokarbon, a.s.  

 TOMA, s.r.o  

 pivovary Topvar 

 Kovotopoľ, spol s.r.o  

 Cesty Nitra, a.s.  

 Decodom, spol s r.o 

 ZVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 

 ENERGO SK, a.s.  

8 Ekonomický potenciál sledovaného regiónu  

Ekonomika   

V okrese sú priaznivé podmienky pre poľnohospodárstvo. Väčšinu územia okresu moţno 

zaradiť do repársko-jačmenno-pšeničného typu. Pestuje sa najmä sladovnícky jačmeň. Juţne 

od Topoľčian  sa darí chmeľu. Vyššie poloţené časti okresu sa vyuţívajú na pestovanie 

ďateliny. Tradíciu má ovocinárstvo, pestujú sa najmä jablone a slivky.  

Okres Topoľčany trpí silnou reštrukturalizáciou, ktorá má nepriaznivý dopad na rozvoj 

ekonomiky okresu. Nemalou mierou sa na tomto stave  podpísalo aj nové územno-správne 

členenie, keď došlo k odčleneniu Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou od okresu 

Topoľčany. Súčasná štruktúra priemyselných podnikov ukazuje, ţe odvetvie je značne 

diverzifikované a nie je zamerané na jedno silné odvetvie. Najvýraznejšie sú odvetvia 

potravinárskeho a drevospracujúceho priemyslu, ktoré sa aj väčšou mierou podieľajú na 

priemyselnej produkcii okresu. Obidve odvetvia majú v okrese dlhoročnú tradíciu. 

K najvýznamnejším potravinárskym podnikom patrí Topoľčiansky hydinársky podnik, a. s. 

Podnik je zameraný na nákup, výrobu a spracovanie hydinového mäsa a svoju produkciu 

umiestňuje len na domáci trh.  

Veľmi významným podnikom je TOPVAR, a. s. Topoľčany. V súčasnosti podnik zamestnáva 

430 pracovníkov a z hľadiska  ďalšieho rozvoja patrí k perspektívnym faktorom 



ekonomického rozvoja okresu. Medzi  ďalšie významné firmy okresu patrí TOPEC, a. s. 

Topoľčany - výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov  a polotovarov pre domáci trh. 

TOPLIMO, a. s. Topoľčany - výroba nealkoholických. Firma Decodom obnovila  činnosť vo 

výrobe nábytku.  Z hľadiska priemyselnej výroby má v okrese dominantné postavenie mesto 

Topoľčany. Je tu odevný podnik OZETA-Odevné závody, a.s., tradíciu má výroba nábytku, 

ktorú dnes reprezentje firma DECODOM, s. r. o. a firma Elektrokarbon, a.s., ktorá vyrába 

uhlíky do elektrospotrebičov. V  neposlednom rade  tu produkuje  svoje  výrobky  aj  

zahraničná  firma SEWS Slovakia, s.r.o., vyrábajúca káblové zväz do automobilov.   

Okrem spomenutej firmy Decodom v okrese Topoľčany pôsobí viacero firiem  

drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu. Spracovaním dreva sa zaoberá firma Interplac, 

s. r. o. Topoľčany. Výrobou čalúneného nábytku sa zaoberá firma TOPSED, a. s. Topoľčany a 

Krošlák comp. s. r. o. Nitrianska Blatnica.  

POČET FO-PODNIKATEĽOV A PO V OKRESE TOPOĽČANY K 31.12.2010  

Tabuľka č. 6 – Počet FO- podnikateľov a PO v okrese  

Zdroj: ŠÚ SR  

V okrese Topoľčany bolo  k  31.  12.  2010  registrovaných   5581 ţivnostníkov. Právnické  

osôb v okrese bolo 1565. V porovnaní s predchádzajúcim rokom môţeme vidieť, ţe počet 

ţivnostníkov poklesol a počet právnických osôb naopak stúpol.  

 

 

 

 

 

Okres Topoľčany 2 0 0 9 2 0 1 0

Živnostníci

Slobodné povolania 231 236
SHR 135 132

P O 

obchodné spoločnosti 919
družstvá 21 20
štátne podniky 0 0
rozpočtové organizácie 100 107
Príspevkové organizácie 9 7
ostatné organizácie 364 379

Fyzické osoby - 

podnikatelia (osoby) 5  6 3 1 5  5 8 1

5 265 5 213

1  4 1 3 1  5 6 5

1 052



PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV 

Tabuľka č. 7 Priemerný evidenčný počet zamestnancov  

Zdroj: ŠÚ SR  

Celkový priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2010 klesol  o 1116 osôb. 

Najväčší pokles priemerného evidenčného počtu zamestnancov nastal v oblasti priemysel.  

V okrese Nitra bol k 31.12. 2010 priemerný evidenčný počet zamestnancov 47 518. V 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove to bolo 4,04 %, v priemysle a stavebníctve 45,7 % a  

v sluţbách 50,26 %. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca bola k uvedenému 

dátumu bola 641 eur.  

PRIEMYSELNÉ ZÁVODY  - VYBRANÉ UKAZOVATELE PODĽA SK NACE REV. 2  

Tabuľka č. 8 Priemyselné závody v okrese k31.12.2010 

Zdroj: ŠÚ SR, regionálna databáza  

ĎALŠIE VYBRANÉ UKAZOVATELE O OKRESE TOPOĽČANY  

Tabuľka č. 9 – Vybrané ukazovatele z oblasti stavebníctvo k 31.12.2009,2010 

Zdroj: ŠÚ SR, regionálna databáza  

V okrese Topoľčany v porovnaní s rokom 2009 bolo dokončených menej bytov, avšak s 

väčšou priemernou obytnou plochou. Taktieţ počet bytov, ktoré začali byť stavané v roku 

2010 v porovnaní s rokom 2009 klesol. Počet rozostavaných bytov v danom roku v porovnaní 

s rokom 2009 stúpol.  

B y t y  - v y b ra n é  u k a z o v a t e le  p o d ľ a  ú z e m ie , t y p  u k a z o v a t e ľ a  a  ro k

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0

O kres  Topoľčany 218 149 60,9 66,6 322 252 648 732 752 835

B y t y  - d o k o n č e n é  

v  d a n o m  ro k u

P r ie m e rn á  o b y t n á  

p lo c h a  b y t u  (m 2 )

B y t y  - z a č a t é  v  d a n o m  

ro k u

B y t y  - 

ro z o s t a v a n é  

k  1 . 1 .

B y t y  

ro z o s t a v a n é  

k  3 1 . 1 2 .

S p o lu

2 0 0 9 2 0 1 0

Okres Topoľčany

Spolu

702 577

Priemysel spolu

Služby 7181 7178

15 399 14 283

Poľnohospodárstvo, 

lesníctvo a rybolov

7 516 6 528

P r ie m y s e ln é  z á v o d y  - v y b ra n é  u k a z o v a t e le  p o d ľ a  S K  N A C E  R e v . 2  p o d ľ a  ú z e m ie , t y p  u k a z o v a t e ľ a  a  ro k
H ru b ý  o b ra t  (t is . E U R ) Me d z is p o t re b a  (t is . E U R ) P o č e t  p r ie m y s e ln ý c h  z á v o d o v P r id a n á  h o d n o t a  (t is . E U R )

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
O kres  Topoľčany 400189 375868 293567 265681 48 45 106622 110188

 



TABUĽKA Č. 10 Spotreba palív, elektriny, tepla podľa územie v okrese Topoľčany, 31.12. 

2009  

Zdroj: ŠÚ SR 

Okres Topoľčany napriek tomu, ţe nemá významnejšie vlastné zdroje  energie, má optimálnu 

energetickú infraštruktúru, ktorá utvára  dobré podmienky pre energetické zabezpečenie 

súčasných potrieb ako aj pre rozvoj. Sú to najmä tieto zariadenia:  

• významné elektroenergetické uzly napájané sústavou vedení VVN - 100 kV,  

• ťaţiskovú polohu voči nadradeným elektroenergetickým uzlom (Kriţovany, Levice, 

Bystričany, Bošáca), aj na území regiónu.  

Na území okresu sa nenachádzajú ţiadne výrobné zdroje elektrickej energie.  

Okres je zásobovaný elektrickou energiou z transformovne Topoľčany 1x25 MVA + 1x40 

MVA a čiastočne aj z transformovne Partizánske 2x25 MVA cez 110 kV linky č. 8750 

Bošáca - Topoľčany a cez linku 110 kV  č. 8878 Partizánske - Topoľčany. Vedenie 220 kV  č. 

274 prechádzajúce územím okresu môţe slúţiť pre zásobovanie okresu elektrickou energiou. 

Tabuľka č. 11 Produkcia vybraných poľnohospodárskych plodín v okrese Nitra, 2009  

Okres Topoľčany 2009 2010 

Pšenica tvrdá ozimná (vrátane 

osiva) 122 1 690,42 

Kukurica na zrno (vrátane 

osiva) 17 109,59 20 059,19 

Jačmeň ozimný (vrátane 

osiva) 1 533,51 755,538 

Raţ jarná (vrátane osiva) 7,4 5,42 

Ovos (vrátane osiva) 1 292,29 1 181,52 

Proso (vrátane osiva) 46,12 4,1 

Tritikale (vrátane osiva) 117,52 17,55 

Zemiaky konzumné skoré 85,833 140,305 

Zemiaky ostatné 604,86 1 173,46 

Repka olejka ozimná (vrátane 

osiva) 14 426,88 12 457,49 

Horčica (vrátane osiva) 64,01 0 

Mak (vrátane osiva) 0 19,7 

Kapusta biela skorá a letná 0,6 7,554 

Vinohrady rodiace - hrozno 

stolové 1,33 1,61 

Vinohrady rodiace - hrozno 

muštové 267,12 196,116 

S potreba palív, elektriny, tepla podľa úz emie, rok a typ ukaz ovateľa
2009

O kres  Topoľčany 110548 8068 - 355922 356 20336
 

S potreba elektriny 
(MWh)

S potreba 
motorovej nafty (t)

S potreba vykurovac ích 
olejov (t)

S potreba tepla 
(GJ )

S potreba č ierneho 
uhlia, hnedého uhlia, 
koks u (t)

S potreba z emného 
plynu (1000 m3)



Tabuľka č. 12 Hektárová úroda v okrese Nitra    

Zdroj: ŠÚ SR 

Tabuľka č. 13 Intenzita chovu hospodárskych zvierat v okrese Nitra,2009  

Zdroj: ŠÚ SR  

Tabuľka č. 14 Pôdny fond v okrese Topoľčany k 31.10.2010 

Orná pôda 33607 

Chmeľnice 33 

Vinice 281 

Záhrady 1471 

Ovocné sady 265 

TTP 1842 

Poľnohospodárska pôda 37499 

Lesné pozemky 16240 

Vodné plochy 832 

Zastavané plochy 2859 

Ostatné plochy 1498 

Nepoľnoshopodárska pôda 21429 

Celková výmera 58928 

Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností  2011 

9 Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný 

PHSR 

Tabuľka č. 15 Stav PHSR v okrese Topoľčany  

Ardanovce 27.6.2008 nie 

Belince 2007 nie 

Biskupová 10.12.2004 nie 

Blesovce 17.6.2009 nie 

Bojná 14.11.2008 nie 

Chrabrany nie nie 

Čeľadince 2.7.2004 nie 

H e k t á ro v á  ú ro d a  p o d ľ a  ú z e m ie , h o s p o d á rs k e  ra s t lin y  a  ro k

Z rn in y  s p o lu O b iln in y O le jn in y Z e m ia k y C u k ro v á  re p a

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0

O k re s  N it ra 5,12 4,8 5,14 4,77 2,72 2,35 25 15,92 58,97 56,13 7,59 7,82

V ia c ro č n é  k rm o v in y  

n a  o rn e j p ô d e

H o v ä d z í d o b y t o k K ra v y O š íp a n é O v c e  a  b a ra n y K o n e H y d in a

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 1 0

436 445 28 26

O k re s  

T o p o ľ č a n y 10 208 10 087 4 522 4 425 11 343 11 234 997 665 882 291



Čermany 31.10.2008 nie 

Dvorany nad 

Nitrou 15.12.2008 nie 

Hajná Nová Ves  7.júl 2009 nie 

Horné Chlebany 10.12.2007 nie 

Horné Obdokovce 7.12.2007 nie 

Horné Štitáre 11.4.2008 nie 

Hrušovany 8.2.2008 nie 

Jacovce I.08 nie 

Kamanová 29.6.2007 nie 

Koniarovce 13.6.2008 nie 

Kovarce 2004 nie 

Krnča 6.2.2004 nie 

Krtovce 22.9.2007 nie 

Krušovce 28.3.2007 nie 

Kuzmice 28.7.2008 nie 

Lipovník 1.7.2005 27.6.2008 

Ludanice 21.9.2006 nie 

Luţany nie nie 

Malé Ripňany 2007 nie 

Nemčice XI.07 nie 

Nemečky nie nie 

Nitrianska 

Blatnica 14.12.2007 nie 

Nitrianska Streda 15.10.2010 nie 

Norovce 19.2.2008 nie 

Oponice 7.2.2008 nie 

Orešany 2006 nie 

Podhradie 25.6.2004 nie 

Prašice 31.3.2008 nie 

Práznovce 19.7.2007 spracováva sa 

Preseľany 14.7.2007 nie 

Radošina 11.12.2009 5.2.2011 

Rajčany 10.3.2008 nie 

Solčany 27.5.2011 nie 

Solčianky 15.2.2008 nie 

Súlovce 18.6.2004 30.4.2009 

Svrbice nie nie 

Šalgovce 2003 2007 

Tesáre september 07 nie 

Tovarníky  10.7.2007 nie 

Tvrdomestice nie nie 

Urmince spracováva sa nie 

Velušovce 2006 2010 

Veľké Dvorany 2006 nie 



Veľké Ripňany XII.04 nie 

Vozokany 5.3.2008 nie 

Závada 2007 12.2.2008 

Topoľčany 21.11.2006 31.12.2010 

Zdroj: telefonický prieskum v obciach  

10 Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný 

ÚP 

Tabuľka č. 16 Stav ÚPD  v obciach okresu Topoľčany 

 Územný Plán 

aktualizácia 

ÚP 

Ardanovce nie - 

Belince  
nezistené nezistené 

Biskupová 2005 nie 

Blesovce 2006 nie 

Bojná áno, 18.2.2011   

Chrabrany nie nie 

Čeľadince nie nie 

Čermany nie - 

Dvorany nad Nitrou nie nie 

Hajná Nová Ves nie nie 

Horné Chlebany nie nie 

Horné Obdokovce 70-te roky nie 

Horné Štitáre nie nie 

Hrušovany áno nie 

Jacovce 2011-zatial neschválený nie 

Kamanová nie - 

Koniarovce nie - 

Kovarce v štádiu vypracovávania nie 

Krnča 2010 nie 

Krtovce nie nie 

Krušovce 2009 nie 

Kuzmice 2003 2009 

Lipovník nie nie 

Ludanice nezistené nezistené 

Luţany nie nie 

Malé Ripňany nezistené nezistené 

Nemčice 2007 nie 

Nemečky nie nie 

Nitrianska Blatnica 10.12.2008, VZN č. 2/2008 nie 

Nitrianska Streda nie - 

Norovce nie nie 
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Oponice nie nie 

Orešany nie nie 

Podhradie nie - 

Prašice 2009 nie 

Práznovce nie nie 

Preseľany 2002 aktuálne sa rieši 

Radošina nezistené nezistené 

Rajčany 2000 2009 

Solčany 2008 2010 

Solčianky nie nie 

Súlovce nezistené nezistené 

Svrbice nie nie 

Šalgovce nezistené nezistené 

Tesáre 2002 nie 

Tovarníky  nie nie 

Tvrdomestice nezistené nezistené 

Urmince nezistené nezistené 

Velušovce nie - 

Veľké Dvorany prieskumy a rozbory  nie 

Veľké Ripňany nezistené nezistené 

Vozokany nie - 

Závada nie nie 

Topoľčany áno (2008) áno 

Zdroj: telefonický prieskum v obciach  

11 Zoznam miest, ktoré sú zapojené do integrovaného plánu 

rozvoja miest.  

Topoľčany  

12 Zoznam obcí, ktoré v sledovanom okrese využívanú 

finančné nástroje EIB (JEREMIE, JASPERS, JESSICA) 

Ţiadna z obcí nevyuţíva tieto nástroje.  

13 Zoznam obcí, ktoré sú zapojené do verejno-súkromných 

partnerstiev 

Tabuľka č. 17 Verejno-súkromné partnerstvá v okrese Topoľčany  

okres Topoľčany VS partnerstvá 

Ardanovce nie 

Belince  
Zdruţenie MR Svornosť 

Biskupová nie 
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Blesovce nie 

Bojná nie 

Chrabrany MR Svornosť, MAS Leader 

Čeľadince MAS Leader, MR Svornosť 

Čermany MR Svornosť 

Dvorany nad Nitrou MR Svornosť 

Hajná Nová Ves nie 

Horné Chlebany nie 

Horné Obdokovce MR Svornosť 

Horné Štitáre nie 

Hrušovany MR Svornosť 

Jacovce nie 

Kamanová MR Svornosť 

Koniarovce MR Svornosť 

Kovarce nie 

Krnča MR Svornosť, MAS Leader 

Krtovce nie 

Krušovce áno 

Kuzmice SOTDUM 

Lipovník MR Svornosť 

Ludanice   

Luţany nie 

Malé Ripňany   

Nemčice áno 

Nemečky nie 

Nitrianska Blatnica nie 

Nitrianska Streda MR Svornosť 

Norovce nie 

Oponice MAS Leader, MR Svornosť 

Orešany áno- aktuálne vstupujú 

Podhradie klaster Topoľčany, Klaster Prašice 

Prašice MAS SODTUM 

Práznovce Zdruţenie MR Svornosť 

Preseľany Zdruţenie MR Svornosť 

Radošina   

Rajčany nie 

Solčany Zdruţenie MR Svornosť 

Solčianky nie 

Súlovce Zdruţenie MR Svornosť 

Svrbice nie 

Šalgovce   

Tesáre nie 

Tovarníky  SOTDUM, Tríbeč 



Tvrdomestice nie 

Urmince   

Velušovce áno duchonsko inovecký Region 

Veľké Dvorany nie 

Veľké Ripňany   

Vozokany 
TIR Bojná, RRA Topoľčany, Mikroregion 

pod Marhátom Vozokany 

Závada nie 

Topoľčany áno 

 

14 Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do 

programov cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej 

spolupráce 

Tabuľka č. 18 Zapojenie do cezhraničnej nadnárodnej spolupráce  

 

zapojenie do cezhraničnej nadnárodnej 

spolupráce 

Ardanovce nie 

Belince  nezistené 

Biskupová nie 

Blesovce nie 

Bojná nie 

Chrabrany nie 

Čeľadince áno 

Čermany áno - Steinfield, Nemecko 

Dvorany nad Nitrou nie 

Hajná Nová Ves nie 

Horné Chlebany nie 

Horné Obdokovce nie 

Horné Štitáre nie 

Hrušovany nie 

Jacovce áno 

Kamanová nie 

Koniarovce nie 

Kovarce nie 

Krnča nie 

Krtovce nie 

Krušovce áno 

Kuzmice áno-Morava 

Lipovník nie 

Ludanice nezistené 

http://www.tic.sk/belince-okres-topolcany.html


Luţany nie 

Malé Ripňany nezistené 

Nemčice nie 

Nemečky nie 

Nitrianska Blatnica nie 

Nitrianska Streda nie 

Norovce nie 

Oponice nie 

Orešany nie 

Podhradie nie 

Prašice áno 

Práznovce nie 

Preseľany áno 

Radošina   

Rajčany nie 

Solčany nie 

Solčianky nie 

Súlovce nezistené 

Svrbice nie 

Šalgovce nezistené 

Tesáre nie 

Tovarníky  nie 

Tvrdomestice nie 

Urmince nezistené 

Velušovce nie 

Veľké Dvorany nie 

Veľké Ripňany nezistené 

Vozokany nie 

Závada nie 

Topoľčany áno 

 

15 Zoznam obcí, na území ktorých sú podnikateľské činnosti 

zamerané na podporu inovatívnych procesov 

Ţiadne obce nemajú na svojom území dané činnosti.  

16 Zoznam obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod 

a kanalizáciu 

Tabuľka č. 19 

  verejný vodovod verejná kanalizácia 



Ardanovce 
2011 - dokončovanie nie 

Belince  
nezistené nezistené 

Biskupová áno  áno - prebieha dokončenie 

Blesovce nie nie 

Bojná áno nie 

Chrabrany áno nie 

Čeľadince na 80-90% nie 

Čermany áno áno 

Dvorany nad 

Nitrou áno nie 

Hajná Nová Ves áno nie 

Horné Chlebany áno nie 

Horné Obdokovce áno nie 

Horné Štitáre áno nie 

Hrušovany áno čiastočne 

Jacovce áno áno-čiastočne 

Kamanová áno nie 

Koniarovce áno nie 

Kovarce áno áno 

Krnča áno nie 

Krtovce áno nie 

Krušovce áno nie 

Kuzmice áno nie 

Lipovník nie nie 

Ludanice nezistené nezistené 

Luţany ano nie 

Malé Ripňany nezistené nezistené 

Nemčice áno nie 

Nemečky nie nie 

Nitrianska 

Blatnica áno nie 

Nitrianska Streda áno áno 

Norovce iba 5 % nie 

Oponice áno nie 

Orešany áno áno 

Podhradie áno nie 

Prašice áno 25% 

Práznovce áno nie 

Preseľany áno áno - 10-15% rieši sa 

Radošina nezistené nezistené 

Rajčany áno nie 

Solčany áno áno 
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Solčianky áno nie 

Súlovce nezistené nezistené 

Svrbice ano nie 

Šalgovce nezistené nezistené 

Tesáre áno nie 

Tovarníky  áno áno 

Tvrdomestice áno nie 

Urmince nezistené nezistené 

Velušovce áno nie 

Veľké Dvorany áno nie 

Veľké Ripňany nezistené nezistené 

Vozokany áno áno 

Závada áno nie 

Topoľčany áno áno 

 

17Zoznam obcí , ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími obcami 

na území okresu  

Obce spolupracujú v rámci MAS, zoznam MAS je uvedený v bode č. 13 

18 Identifikovanie oblastí v sledovanom okrese, v ktorých je 

zaznamenaná najvyššia dochádzka za prácou.  

mesto Topoľčany 

19 Ukazovatele pre hodnotenie napĺňania strategického cieľa 

na úrovni regiónov NUTS 3 

Ukazovatele sú súčasťou osobitného súboru, ktorý je prílohou databázy.  
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