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MARTIN NAD ŽITAVOU
Obec Martin nad Žitavou mala pôvodný názov Svätý Martin. Leží v plytkom údolí miestneho 
potoka Pelúsok v odlesnenej, v minulosti poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine 
v priemernej výške 225 m n. m. Z pôvodných typov pôd sú zastúpené nivné pôdy a lužné 
pôdy. Celková rozloha katastru obce je 433 ha. Obec má 535 obyvateľov. 

Prvá písomná zmienka o obci je doložená z r. 1272 – 1290 ako Zenthmarthon, neskôr Sanctus 
Martinus (1332 – 37). Najstaršia časť obce vznikla na pravom brehu potoka. Dominantou 
obce je návršie s kostolom sv. Martina a starou zvonicou. Kostol sv. Martina je evidovaný 
ako národná kultúrna pamiatka. Neskorobarokový objekt je datovaný dobou vzniku r. 1792. 
Pôvodne obec patrila spolu s ostatnými obcami k hradnému panstvu Jelenec (Gýmeš), ktoré 
sa spomína už za Ondreja II. V r. 1718 sa tieto majetky predali aj s obcou Svätý Martin panstvu 
v Zlatých Moravciach.

Blízkosť okresného mesta a vybudované občianske vybavenie v súčasnosti predstavuje ide-
álne možnosti na rozvoj individuálnej bytovej výstavby a zároveň vytvára dobré podmienky 
na trávenie voľného času a rozvoj podnikania.

Kontakt:
Martin nad Žitavou č. 130
953 01 Zlaté Moravce
Tel: 037 / 642 25 45
0907 981 452
E ‑mail: info@martinnadzitavou.sk
www.martinnadzitavou.sk

Zenthmarthon



SĽAŽANY
Obec Sľažany leží v doline Čerešňového potoka. Stred obce má nadmorskú výšku 213 m n. m. 
Kataster obce má rozlohu 1600 ha. Obec Sľažany vznikla v r. 1960 zlúčením Horných a Dolných 
Sľažian. V súčasnosti má obec 1719 obyvateľov. Obyvatelia obce sa v minulosti venovali 
šindliarstvu, lanárstvu a prevažne poľnohospodárstvu.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156 v listine ostrihomského arcibiskupa 
Martíria. V tejto správe sa spomína obec Sľažany pod názvom Scelemsam. Ešte v roku 1209 
má obec názov Zelezen, čo je slovo najskôr slovanského pôvodu. Neskôr sa už dedina volá 
Szelezsény, resp. Nagyszelezsény a tento názov jej ostal až do roku 1906. V historických 
dokumentoch sa Sľažany spomínajú 31. 5. 1443, kedy synovia Mikuláša Forgácha oslobodili 
od platenia Gašpara Szelezsényiho, ktorý pochádzal zo Sľažian, bol gýmešským kastelánom 
a majiteľom vinohradov. O deväť rokov neskôr mu už dávali do zálohy za 37 forintov polovicu 
statku vo Velčiciach. Forgáchovci a Nagyszelezsényiovci mali koncom storočia spory, ktoré 
skončili sťatím Štefana Nagyszelezsényiho a rozdaním jeho majetkov Petrovi a Gregorovi 
Forgáchovým. Počas tureckej prítomnosti v Uhorsku boli v ich rukách aj Sľažany. Uvádza sa 
tak v súpise z roku 1564. V časoch tureckého panstva si obyvateľstvo začalo stavať podzemné 
chodby na ukrytie pred ničivými nájazdmi.

V roku 1775 bol zbúraný katolícky kostol a na jeho mieste začali stavať nový. Stavebné náklady 
na kostol a faru hradila cisárovná Mária Terézia. Nový kostol vysvätil tekovský arcidekan Ján 
Filo 1. júla 1777. Zasvätili ho Najsvätejšej Trojici. 

Kontakt:
Sľažany č. 90
951 71 Sľažany
Tel: 037 / 630 22 11
E ‑mail: obecslazany@stonline.sk
www.slazany.eu

Scelemsam



BELADICE
Obec Beladice leží v južnej časti TRIBEČSKA, v doline potoka Drevenica a je najnižšie po-
loženou obcou mikroregióna. Stred obce má nadmorskú výšku 166 m n. m. Povrch tvoria 
treťohorné íly, miestami štrky, na povrchu spraš a sprašové hliny. Kataster obce má rozlohu 
2241 ha a tvoria ho štyri časti: Beladice, Malé Chrašťany, Pustý Chotár a Veľké Chrášťany. 
Počet obyvateľov je 1521. Názov obce je doložený z r. 1156 ako Belad. Neskoršie doložené 
názvy sú: Nagbelad (1429), Male Beladicze (1773), Beladice (1920), maďarsky Bélád. V r. 1268 
patrila časť obce hradu Tekov, časť zemanom, zvyšok Stoličnému Belehradu. Obyvatelia sa 
zaoberali poľnohospodárstvom. 

Pamiatky obce Beladice tvoria barokový kaštieľ z konca 18. storočia, rozšírený a neoklasicisticky 
upravený v r. 1874, mauzóleum s plastikami od J. Fadrusza z r. 1874 a neoklasicistický kaštieľ 
z r. 1904 v Pustom Chotári. V Beladiciach je pochovaný významný filozof Martin Szentiványi 
(1633 ‑ 1705).

Kontakt:
ul. Gaštanová č. 167
951 75 Beladice
Tel: 037 / 633 02 92
E ‑mail: beladice1@stonline.sk
www.obecbeladice.szm.sk

Belad



Neuerci

NEVERICE
Obec Neverice leží na juhozápade Tríbečska v širokej doline potoka Drevenica na ceste z Nitry 
do Zlatých Moraviec. Neverice sú vstupnou bránou do Tríbečska od Nitry. Chotár je mierne 
zvlnený, odlesnený a má rozlohu 596 ha. Tvoria ho treťohorné íly a piesky, na povrchu spraš 
a sprašové hliny. Obec Neverice bola osídlená v eneolite. Obec sa písomne spomína už v r. 1156 
ako Neuerci, v r. 1275 ako Neuir, neskôr Neuer (1295), Newery (1372), Newericze (1773), Newe-
rice (1786), maďarsky Néver, od roku 1920 Neverice. Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, 
v r. 1424 arcibiskupským predialistom. 

Dnes majú Neverice 672 obyvateľov. Kultúrne dedičstvo Neveríc tvorí rímskokatolícky ro-
mánsky kostol z 12. storočia, prestavaný v 15. storočí, barokovo ‑klasicisticky prestavaný 
v r. 1760, štyri sochy ‑plastiky sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Vendelína a Panny Márie 
Immaculatty pochádzajúce z konca 18. a 19. storočia a renesančný kaštieľ zo 17. storočia, 
v r. 1820 klasicisticky upravený.

Kontakt:
ul. Hlavná č. 119
951 72 Neverice
Tel: 037 / 631 52 21
E ‑mail: starostaneverice@stonline.sk
www.neverice.sk



LADICE
Vinohradnícka obec Ladice leží na úpätí hôr Tríbeča v doline potoka Drevenica. Stred obce má 
nadmorskú výšku 209 m n. m. Pahorkatinný chotár tvoria treťohorné íly a piesky a druhohorné 
kremence s bralami. Kataster má rozlohu 1165 ha. V Ladiciach žije 742 obyvateľov. 

Na území obce Ladice bola nájdená zlatá minca Valentiniána III. (425 ‑ 455) a slovanské kostrové 
pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec je doložená z r. 1253 ako Leuduch, neskor Maior, 
Minor Ledneche, Ladicze, Ladice (1808), maďarsky Lédec, Barslédecz. Patrila ostrihomskému 
arcibiskupstvu. Podľa miestnej tradície sem priniesli Turci jarabinu oskorušovú a mišpuľu 
obyčajnú. V chotári sa nachádzajú rozsiahle vinohrady. Významnou kultúrnou pamiatkou je 
rímskokatolícky kostol zo začiatku 18. storočia. Bol postavený na gotických zvyškoch, zvon 
je gotický. Oltárny obraz pochádza z r. 1822. Z obce vedú turistické trasy k zrúcanine hradu 
Gýmeš, na vrcholy Veľkého Lysca a Veľkého Tribeča.

Kontakt:
ul. Hlavná č. 219
951 77 Ladice
Tel: 037 / 631 71 21
E ‑mail: starosta@ladice.sk
www.ladice.sk

Leuduch



Costelan

KOSTOĽANY POD TRIBEČOM
Obec leží v Tribečských vrchoch. Chotár má rozlohu 2212 ha, v obci žije 346 obyvateľov. Prvá 
písomná zmienka o obci Kostoľany pod Tribečom pochádza z roku 1113, kedy sa obec spomína 
pod názvom Costelan, ktorý bol odvodený od slova kostol. Stredom obce preteká potok Dre-
venica, ktorý ju delil na dve časti – pod správu Tekovskej stolice, kde sa nachádza starobylý 
Kostol sv. Juraja a druhú časť pod správu Nitrianskej stolice s hradom Gýmeš.

Okolitá krajina poskytuje množstvo príležitostí na rekreáciu, pešiu turistiku či cykloturistiku. 
Z obce vychádzajú turistické chodníky na Veľký Lysec (547 m n. m.) s halštatským hradiskom, 
na ktorom sú skalné útvary, vysoké až 50 m a nachádzajú sa tu cvičné horolezecké skaly 
i skalné okno, ďalej na Veľký Tribeč (829 m n. m.) s keltským hradiskom, na zrúcaninu hradu 
Gýmeš či do Jelenskej gaštanice.

Ďalšou atrakciou je „Kostoliansky náučný chodník“, ktorého súčasťou je aj dominanta obce 
a šperk kultúrneho bohatstva Slovenska – Kostol sv. Juraja a radové pohrebisko pochádzajúci 
z 10. storočia, ktorý je zaradený do Európskeho dedičstva. Jeho kultúrna hodnota sa znásobuje 
uchovanými nástennými maľbami – freskami. Nad obcou sa nachádza chatový areál Jedliny.

Kontakt:
Kostoľany pod Tribečom č. 70
951 77 Ladice
Tel: 037 / 631 72 01, 0917 859 388
E ‑mail: kostolanypodtribecom@mail.t ‑com.sk
www.kostolanypodtribecom.sk
www.kostolianskychodnik.sk





Welchez

VELČICE
Obec Velčice leží v doline Čerešňového potoka na svahoch Tríbečských vrchov. Nadmorská 
výška v strede obce je 224 m n. m. Prevažne zalesnený chotár tvoria horniny kryštaliníka, 
diority, gramodiority a kremence starších druhohôr. Kataster obce má 3470 ha. V obci žije 853 
obyvateľov. Písomne je doložená od r. 1232 ako Welchez, neskôr Welchuch (1270), Welsicz 
(1763), maďarský názov je Velsicz, Velsécz. Od r. 1919 platí názov Velčice. V r. 1270 obec patrila 
hradu Tekov, od r. 1386 hradnému panstvu Jelenec, neskôr panstvu Zlaté Moravce. Obyvatelia 
sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. V 19. storočí tu bola založená skláreň. 

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je rímskokatolícky barokový kostol z r. 1719. Nad 
obcou je vybudovaná priehrada a zvernica pre daniele. V krásnom prostredí sa vyskytuje osem 
chránených druhov rastlín a viac ako 20 chránených druhov živočíchov. Mohutné jedince duba 
cerového, 200‑300 ročné, patria medzi najstaršie a najmohutnejšie na Slovensku.

Kontakt: 
Velčice č. 73
951 71 Sľažany
Tel: 037 / 630 72 20
E ‑mail: obecvelcice@stonline.sk
www.velcice.sk



MANKOVCE
Obec Mankovce leží v severovýchodnej časti, v doline potoka Stránka a zo severu je lemovaná 
južnými svahmi pohoria Tribeč. Obec má v súčasnosti 540 obyvateľov. Katastrálne územie 
Mankovce sa rozprestiera na ploche 424 ha. Stred obce je situovaný v nadmorskej výške 
230 m n. m.

Katastrálne územie obce sa vyznačuje pestrosťou geologického zloženia. Časť územia je 
čiastočne odlesnená, miestami rastú agátové porasty, na severe spolu s dubom, brezou 
a borovicou. Obcou preteká potok Stránka, ktorý odvodňuje veľkú časť územia. Stránka je 
pravostranným prítokom rieky Žitavy. Hlavný tok potoka má dĺžku 18,7 km. Priamo v obci sa 
nachádza lipa malolistá, stará približne 170 rokov, s obvodom kmeňa 3,80 m a výškou 10 m.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1345 pod názvom Mangya. Od prvej písomnej zmienky 
mala obec rôzne pomenovania, podľa toho, komu toto územie v jednotlivých dobách patrilo 
a kto tu vládol. Terajší názov Mankovce pochádza z roku 1920. Erb obce Mankovce obsahuje 
symboly, ktoré pripomínajú, že miestne obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospo-
dárstvom.

Kontakt:
Mankovce č. 101
951 91 Hosťovce
Tel: 037 /634 72 21
E‑mail: mankovce@centrum.sk

Mangya



Zaltinc

ZLATNO
Obec Zlatno leží na južnom úpätí pohoria Tríbeč. Je vzdialená 14 km na SZ od okresného mesta 
Zlaté Moravce. Nadmorská výška obce je 330 m n. m. Najvyšším bodom v katastrálnom území 
obce je Javorový vrch – 730 m n. m. Aktuálny počet obyvateľov je 221.

Vznik obce Zlatno sa spája s ryžovaním zlata v potoku Stránka. Prvú písomnú zmienku o obci 
Zlatno obsahujú zoborské listiny z roku 1038, kde sa obec uvádza ako Zaltinc. Ďalším údajom 
bola listina o ryžovaní zlata z roku 1424, keď toto právo získal zemepán a hradný pán Mikuláš 
Forgách z nánosov piesku v potoku Stránka ktorý pramení nad obcou v pohorí Tríbeč. Rod 
Forgáchovcov „vládol“ obci až do začiatku 18. storočia. Neskôr obec patrila panstvu z Topoľ-
čianok a radu rehoľníkov Paulíniovcov z Lefantoviec. K histórii obce Zlatno patrí aj zrúcanina 
Čierneho hradu, ktorého vznik sa odhaduje na koniec 12. storočia. Slúžil ako strážny hrad medzi 
hradmi Gýmeš a Hrušov. Dnes je zachovaná už iba malá klenba hradného múru. Je dokázané, že 
z hradu viedli podzemné chodby do okolia, jedna taká je vraj aj pod obcou Zlatno, avšak zatiaľ 
neboli preskúmané. V chotári obce bola aj malá osada Rozskoš, ktorú vlastnil zemepán Jozef 
Jesenský. Ten tu v roku 1820 založil prvý a najväčší európsky veľkosad s vinicou a gaštanicou 
odkiaľ sa ovocie a víno vyvážali do celého Rakúsko ‑Uhorska. V tom čase bola nad obcou pri ho‑ 
rárni Kľačany i sklárska huta.

V období SNP bola obec významným strediskom partizánskej činnosti v pohorí Tríbeč. V zim-
ných mesiacoch tu bolo vyše 1000 partizánov rozličných národností. V noci 22. 12. 1944 sa 
v obci odohrala strašná tragédia, kedy dve sovietske lietadlá boli zostrelené nad Topoľčanmi. 
Pri páde, aby nevybuchli, vyhadzovali bomby, ktoré dopadli na obec Zlatno, kde zahynulo 11 
občanov obce. Na ich počesť dala obec postaviť v areáli obecného úradu pomník. Za aktívnu 
účasť obce v SNP dostala obec titul partizánska obec.
 
Kontakt:
Zlatno 99
951 91 Zlatno
Tel: 037 / 634 73 11
E ‑mail: zlatno@stonline.sk
www.zlatno.estranky.sk



LOVCE
Obec Lovce leží v doline potoka Bolkov a na južných svahoch Tríbečských vrchov. Stred obce 
má nadmorskú výšku 275 m n. m., chotár 220 ‑ 600 m n. m. Pahorkatinný až vrchovinný 
chotár tvoria žulové horniny, kremence (tvoriace nápadné hôrky) a mladotreťohorné ílovité 
sedimenty, na ktorých sú sprašované hliny a spraš. Kataster obce má rozlohu 1018 ha. Počet 
obyvateľov je 680. 

Prvá písomná zmienka o obci Lovce pochádza zo 14. storočia, z roku 1323, pod názvom Vlog. 
Názov obce prešiel viacerými zmenami a tak v písomných zmienkach sa obec Lovce spomína 
ako Bolug (1325), Wlyngh (1343), Loch (1388), Lócz (1564), Lowcze (1773), Locz (1786), Looc 
(1863), Kisloc (1907 ‑ 1913) a od roku 1920 je používaný názov Lovce. V obci sa nachádza 
rímskokatolícký kostol z r. 1780 a dve prícestné kaplnky z druhej polovice 19. storočia. 

Do chotára obce siaha chránená študijná plocha Zubria zvernica, ktorá vznikla v roku 1958. 
Jej poslaním je prispieť k záchrane Zubra európského pred vyhynutím, pretože v čase jej 
vzniku žilo v Európe iba 150 jedincov tohto druhu. V súčasnosti je Zubria zvernica významné 
turistické miesto v TRIBEČSKU.

Kontakt:
Lovce č. 222
951 92 Lovce
Tel : 037 / 634 82 25
E ‑mail: lovce.obecnyurad@gmail.com
www.lovce.eu

Vlog



ŽIKAVA
Obec Žikava leží v úzkej doline miestneho potoka a na južných svahoch pohoria Tribeč. Nad-
morská výška v strede obce je 270 m n. m. Členitý chotár tvoria mladotreťohorné íly, piesky, 
žulové horniny a kremence. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Rozloha katastra je 1129 ha. 
V súčasnosti žije v obci 530 obyvateľov. Žikava je písomne doložená od roku 1075 ako Sikua, 
neskôr Sichoua, Sichoa (1209), Sitva (1293), Zikawa (1773), Žikawa (1808), maďarský názov je 
Zsikva a patrí medzi najstaršie obce Tríbečska. Obec patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, 
od roku 1388 panstvu Hrušov, neskôr panstvu Topoľčianky. V roku 1424 sa spomína tunajšie 
mýto. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom rakov pre trh.

Rímskokatolícky, klasicistický kostol z roku 1804 bol prestavaný v roku 1849. V katastri sa 
nachádza areál žrebčína s chovom koní s malebnými zákutiami pri rybníkoch. V obci zriadili 
galériu rytca a grafika Františka Horniaka, miestneho rodáka.

Kontakt:
Žikava č. 104
951 92 Lovce,
Tel: 037 / 634 82 21
www.obec‑zikava.sk
E ‑mail: obeczikava@gmail.com

Sikua



HOSŤOVCE
Obec Hosťovce so svojimi 737 obyvateľmi leží na južných svahoch pohoria Tríbeč v doline 
potoka Pelúsok. Stred obce má nadmorskú výšku 212 m n. m. Charakter celého katastrálneho 
územia o rozlohe 1624 ha je rôznorodý od mierne členitých pahorkatín až k stredne členitým 
vrchovinám a hornatinám. Najdeme tu granitoidné horniny, kremence, mladšie treťohorné 
íly a piesky, na povrchu spraše a sprašové hliny. 

Názov obce Hosťovce je doložený z r. 1209 ako Gesteuge. Ďalšie doložené názvy sú: Kestog 
(1323), Hostowicze (1773), Hosťovce (1927). Obec historicky patrila opátstvu v Hronskom  
Beňadiku, začiatkom 16. storočia hradnému panstvu Jelenec, koncom 17. storočia panstvu 
Zlaté Moravce. Od r. 1964 sa v katastri obce Hosťovce sa nachádza Chránený areál Topoľčian-
ska zubria zvernica. Tento medzinárodný vedecko ‑ výskumný objekt bol v minulosti zriadený 
primárne na ochranu a zachovanie zubra hrivnatého. Z kultúrnych pamiatok tu nachádzame 
mariánsky barokový stĺp z konca 18. storočia. Súčasný život v obci intenzívne obohacuje pô-
sobenie spoločenských organizácii, ktoré združujú ženy, dôchodcov, zdravotne postihnutých, 
záhradkárov, futbalistov, a iné záujmové skupiny. Od roku 2015 pôsobí v obci folklórny súbor 
Skalka, názov ktorého je odvodený od ílovito ‑hlinitého útvaru, z ktorého sa v minulosti ťažila 
surovina na domácku výrobu tehál. 

Obec Hosťovce vďaka svojej výhodnej polohe – blízkej vzdialenosti od okresného mesta Zlaté 
Moravce a neustále sa zlepšujúcej občianskej vybavenosti – materskej škole, futbalovému, 
volejbalovému, multifunkčnému ihrisku, parkom pred kostolom a obecným úradom, blízkosti 
lesov na prechádzky, turistiku, či šport ako aj vďaka rozvíjajúcej sa infraštrukútre patrí k za-
ujímavým lokalitám najmä pre mladé rodiny, ktoré hľadajú tichú lokalitu v blízkosti mesta.

Kontakt:
Hosťovce č. 49
951 91 Hosťovce
Tel: 037 / 634 52 05
www.obechostovce.sk
E ‑mail: hosťovce@outlook.sk

Gesteuge



Projekt realizovaný s finančnou podporou  
Nitrianského samosprávneho kraja

Srdcom po Záhrade Európy

Vážený čitateľ, tento spievodca Vás prevedie malebným prostredím Horného Poži-
tavia konkrétne katastrami obcí združených v mikroregióne Záhrada Európy. Obce 
sú spojené samosprávnymi územiami v pahorkatinovom prostredí pozdĺž údolia 
Žitavy lemovanom po stranách svahmi Tríbečského pohoria a Pohronského Inovca.
Združenie vzniklo v roku 1993 ako dôsledok nutnej spolupráce so širokou verejnosťou 
pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja regiónu v snehe využiť existujúcu eko-
nomicku silu v nadveznosti na bohatú históriu a sebestačnosť tohto územia v minulosti.

Najväčší rozvoj regiónu bol zaznamenaný v 19. storočí. V tomto období sa využívali 
prírodné danosti tohto územia na rozvoj poľnohospodárskej ale aj továrenskej výroby. 
Podľa záznamov sa tu nachádzala výroba tehál, krytiny, nádob, podláh a skla, pestoval 
sa okrem iného aj vinič a ovocie. Svojho času sa tu nachádzal najväčší ovocný sad 
v strednej Európe, ktorého pozostatky tu nájdete aj dnes.

V súčasnosti sa naša práca sústreďuje na propagáciu a rozvoj regiónu vo všetkých 
oblastiach spoločenského života. Zavádzaním nových progresívnych trendov najme 
v oblasti rozvoja turistuiky sa zároveň svojou činnosťou snažíme o zachovanie tradícií, 
vidieckého rázu regiónu a o maximálne využite miestnych zdrojov.

Vydané pri príležitosti 25. výročia vzniku  
Záujmového regionálneho združenia podtribečských obcí – Záhrada Európy.
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