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na predĺženie platnosti dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Trenčín  na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040. 
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V Trenčíne, 14.9.2022 



D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej aj Program rozvoja mesta, alebo 

PRM) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument, ktorý má voči 

ostatným plánovacím dokumentom  spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. 

 

Mesto Trenčín má spracovaný a schválený dokument na obdobie rokov 2016 – 2022, s 

výhľadom do roku 2040.  

 

Vzhľadom na potrebu kontinuálneho zabezpečenia podmienky disponovania strategickým 

rozvojovým dokumentom v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja, ako vylučovacieho kritéria pri predkladaní žiadosti obce (mesta) o poskytnutie dotácie 

zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2., je potrebné predĺženie platnosti 

aktuálne platného strategického dokumentu PRM mesta Trenčín na roky 2016-2022, s 

výhľadom do roku 2040 do času schválenia aktualizácie dokumentu.  

 

Aktualizácia PRM na roky 2023 - 2030, s výhľadom do roku 2050 nadväzuje na pôvodne 

zvolený inovatívny prístup k tvorbe PRM 2016-2022, v ktorom v tom čase verejnosť vyjadrila 

svoje súčasné potreby i požiadavky na budúci rozvoj mesta, jednak prostredníctvom verejných 

diskusií osobitne zameraných na jednotlivé špecifické problematiky rozvoja mesta, jednak 

prostredníctvom dotazníkového prieskumu zameraného na otázky kvality života v meste 

Trenčín. Tieto požiadavky boli pri tvorbe pôvodného PRM zosumarizované a prihliadalo sa na 

ne. 

 

Tieto požiadavky a zároveň definovanie potrieb územia a očakávaní obyvateľov aktualizuje 

súčasný dokument. Reflektuje doterajšie výsledky implementácie PRM 2016-2022 ako aj 

výsledky procesu participácie pod názvom „Trenčín si Ty“,  ktorý je kontinuálne prítomný v 

meste Trenčín od roku 2011  a výstupy z neho sa stávajú jedným z podkladov aj pre nadväzujúce 

strategické dokumenty mesta ako napríklad územný plán centrálnej mestskej zóny, ktorý  sa 

stal územným priemetom PRM Trenčín v centrálnej časti mesta, Plán udržateľnej mobility, 

Stratégia adaptácie mesta Trenčín na klimatickú zmenu, Stratégia pre kultúrne a kreatívne 

odvetvia mesta Trenčín 2021-2030, Koncepcia rozvoja školstva 2021-2026, Koncepcia rozvoja 

práce s mládežou 2021-2028, Komunitný plán, SMART stratégia, či projekt kandidatúry mesta 

Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorým mesto uspelo pri jeho zisku na 

konci roka 2021. Všetky tieto súvislosti vstupujú ako nové skutočnosti do zhodnotenia 

doterajšieho plnenia a aktualizácie špecifických cieľov, priorít, opatrení a aktivít  pôvodného 

PRM a sú predmetom tohto dokumentu. 

 

Návrh aktualizácie tohto strategického dokumentu spustilo mesto Trenčín na prelome rokov 

2021/2022 a zadalo na vypracovanie Centru priestorových a technických štúdií, Obchodná 68, 

Bratislava pri aktívnej spolupráci s Mestom Trenčín v súlade s odporúčanou Metodikou tvorby 

a implementácie PHSR regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre programové obdobie po roku 2020 a v súlade s 

Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená 

Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 

 

Návrh aktualizácie bol koordinovaný s procesom tvorby implementačného rámca EŠIF na 

území VÚC TSK prostredníctvom tzv. Integrovanej územnej stratégie.  



 

PRM Trenčín  na roky 2023-2030, s výhľadom do roku 2050 bude predstavovať integrálnu 

súčasť pre časť udržateľného mestského rozvoja (UMR) avšak jeho príprava a štruktúra musí 

byť zosúladená s tvorbou legislatívneho a implementačného rámca vychádzajúceho z 

Partnerskej dohody 2021-2027 a Programu Slovensko 2021-2027, prostredníctvom ktorého 

bude financovaný nástroj „integrovaná územná investícia“ na podporu udržateľného mestského 

rozvoja mestskej funkčnej oblasti Trenčín ako aj poskytnutý osobitný príspevok vyčlenený pre 

územie mesta Trenčín, ktoré bude hostiť podujatia vlajkového projektu Európskej komisie v 

oblasti kultúry - Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 identifikovaných v Bid booku mesta 

Trenčín PESTOVANIE ZVEDAVOSTI v zmysle Správy o výbere vydanej Skupinou 

odborníkov v súlade s Rozhodnutím ER a Rady č. 445/2014/EÚ .  

 

Vzhľadom na prepojenie strategického plánovania a procesov programovania kohéznej politiky 

EÚ na roky 2021-2027, kedy ešte nie je ukončený proces negociácií k Programu Slovensku 

2021-2027 s prihliadnutím na voľby do miestnej a regionálnej samosprávy v októbri 2022, nie 

je účelné v tomto čase ukončiť návrh aktualizácie PRM mesta Trenčín na roky 2023-2030 

s výhľadom do roku 2050.  

 

Mesto má pripravený návrh aktualizácie dokumentu na priebežný stav negociácií s EK pričom 

absolvovalo  proces Oznámenia o strategickom dokumente v zmysle § 5 a prílohy č. 2 zákona 

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Takto spracovaný návrh  predloží na rokovanie novému 

mestskému zastupiteľstvo.  

 

Z tohto dôvodu odporúčame predĺžiť platnosť dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta Trenčín  na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, na 

prechodné obdobie do času schválenia aktualizácie strategického dokumentu mesta Trenčín na 

roky 2023-2030, s výhľadom do roku 2050 najneskôr do 30.6.2023. 

 

Komisia životného prostredia, investícií, dopravy a územného plánovania na svojom zasadnutí 

dňa 13.9.2022 odporučila Mestskému zastupiteľstvu predĺženie platnosti dokumentu Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 

2040 do vypracovania aktualizovaného PHRSR mesta Trenčín 2023 – 2030 s výhľadom do 

roku 2050. 

 
 

Návrh uznesenia:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

 

S c h v a ľ u j e 

 

 

Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 

roky  2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 (Program rozvoja mesta Trenčín 2016 – 2022 

s výhľadom do roku 2040) do vypracovania aktualizovaného Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky  2023 – 2030 s výhľadom do roku 2050, t.j. najneskôr 

do 30.6.2023 
 
 



 


