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Dôvodová správa 

V programovom období 2014 – 2020 bolo územie mestskej funkčnej oblasti Trenčín definované na 
základe výsledkov Koncepcie územného rozvoja Slovenska územím mesta Trenčín ako jadrového 
mesta a ďalších 7 susedných obcí, ktoré majú najsilnejšiu interakciu s jadrovým sídlom. Jedná sa 
o obce Kostolná-Záriečie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Veľké 
Bierovce, Zamarovce. 
 
V rámci prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027 mesto Trenčín prejavilo záujem 
o vytvorenie územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len UMR) listom zo dňa 25.9.2020. Na 
základe záujmu mesta Trenčín o vytvorenie územia udržateľného mestského rozvoja, podpredsedníčka 
vlády Slovenskej republiky a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika 
Remišová listom č. 008655/2020/OSMRR zo dňa 11.11.2020 informovala primátora mesta Trenčín 
o pláne zaradiť naše územie UMR do podpory v rámci špecifickej alokácie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja pre udržateľný mestský rozvoj z programového obdobia 2021 – 2027. 
 
K zaradeniu územia do UMR bolo potrebné v termíne do 31.12.2020 vypracovať Návrh Vstupnej správy 
integrovanej územnej stratégie územia UMR v súlade s postupom a odporúčaniami v Jednotnom 
metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií 
v SR v programovom období 2021 – 2027, ktorý bol vypracovaný MIRRI SR. 
 
Návrh Vstupnej správy Integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Trenčín bol na 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predložený dňa 22.12.2020. 
 
Dňa 15.10.2020 sa uskutočnil prvý video konferenčný hovor medzi primátorom mesta Trenčín 
a starostkami a starostami 11 okolitých obcí ako štatutárnych zástupcov potencionálneho územia 
Mestskej funkčnej oblasti. Tento video hovor nadväzoval na predchádzajúce diskusie v rámci 
Regionálneho Združenia miest a obcí Stredného Považia. Následne, na základe výstupov z video 
hovoru, zástupcovia jednotlivých obcí zaslali mestu Trenčín nimi pripravované projektové zámery.   
 
Na základe analýzy územia mesta Trenčín a priľahlých obcí, ako aj na základe zaslaných zásobníkov 
projektov  sme identifikovali jednoznačnú prepojenosť územia mesta Trenčín s 9 obcami a zároveň sme 
identifikovali aj potenciál riadeného rozvoja územia. Z  odborného vyhodnotenia funkčnosti územia z 
hľadiska dopravného pre jadrové územie mesta Trenčín by bolo vhodné rozšíriť súčasnú podobu MFO 
Trenčín o obce Opatovce a Trenčianske Stankovce. 
 
Dňa 24.11.2021 bol mestu Trenčín prostredníctvom experta MIRRI SR doručený vzorový návrh 
Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja. 
Návrh tohto memoranda bol dňa 28.11.2020 zaslaný štatutárnym zástupcom 9 obcí. Následne boli 
vedené ďalšie diskusie o kreovaní územia mestskej funkčnej oblasti Trenčín. 
 
Na základe posledného video konferenčného hovoru zo dňa 15.2.2021 a jeho záverov boli zo strany 8 
oslovených obcí v dňoch 15.2.2021 až 17.2.2021 obdržané od štatutárnych zástupcov obcí súhlasy zo 
zaradením obce do mestskej funkčnej oblasti  s územím jadrového mesta Trenčín v rámci ktorej 
sa pripraví a implementuje Integrovaná územná stratégia na podporu udržateľného mestského rozvoja 
formou integrovanej územnej investície. Jedná sa o tieto obce: Opatovce, Skalka nad Váhom, 
Soblahov, Trenčianka Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Zamarovce. 
 
Starostky a starostovia týchto obcí zároveň informovali, že Memorandum o spolupráci na príprave a 
implementácii Integrovanej územnej stratégie  mestskej funkčnej oblasti Trenčín bude pred jeho 
podpisom prerokované na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva konkrétnej obce. 
 
Hlavným účelom tohto memoranda je najmä: 
 

 určiť územie mestskej funkčnej oblasti Trenčín (skrátený názov MFO Trenčín) ako 
integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu , 

 spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie MFO  Trenčín  ako súčasť 
Integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja s využitím postupov podľa Jednotného 
metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v 
programovom období 2021 – 2027,  



 zriadiť Kooperačnú radu MFO Trenčín ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu 
partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave Integrovanej územnej stratégie MFO 
Trenčín  s určením základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej 
spolupráce. 

 
Územie mestskej funkčnej oblasti vymedzené na podporu udržateľného mestského rozvoja je 
geografická oblasť, v ktorej Slovenská republika podporuje integrovaný územný rozvoj integrovanou 
územnou stratégiou a je vymedzená územím jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú 
intenzívne interakcie a medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje 
efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov územia MFO integrovaným prístupom. 
 
Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti (ďalej len „IÚS MFO“) je nástrojom na podporu 
využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia 
tvoriace územie mestskej funkčnej oblasti. Je spoločnou stratégiou územia MFO implementovanou 
nástrojom integrovanej územnej investície (IÚI). IÚS MFO vychádza z programov hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja  jednotlivých obcí MFO Trenčín a strategických rozvojových dokumentov 
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sa dotýkajú územia MFO.   
 
V zmysle vyššie uvedeného predkladáme uvedené Memorandum na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Trenčíne. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e : 

 

uzavretie Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Trenčín, ktorého návrh tvorí prílohu č. 1 k tomuto 

uzneseniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


