
Oznámenie o strategickom dokumente – Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 

na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 

 
(podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 
1. Názov: Mesto Trenčín 

2. Identifikačné číslo: 00312037 

3. Adresa sídla: Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 01 Trenčín 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa:  Mgr. Richard Rybníček - primátor mesta, Mesto Trenčín, 

Mierové námestie č. 2. 911 01 Trenčín, tel. 032/6504 230, fax: 032/743 12 48, 

primator@trencin.sk,  

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej 

možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto 

konzultácie:   Ing. Martin S e d l á č e k, vedúci SO pre IROP, Mesto Trenčín, tel.  

032/6504 423, 0902 911 350,  martin.sedlacek@trencin.sk, Ing. arch. Adriana 

Mlynčeková, PhD., vedúca Útvaru územného plánovania,   Mesto Trenčín - Útvar 

územného plánovania , Mesto  Trenčín, 0902/911 156, 032/6504 434, 

adriana.mlyncekova@trencin.sk,  Mgr. Renáta K a š č á k o v á, SPECTRA, centrum 

excelencie , Ústav manažmentu pri STU Bratislava 

 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 
1. Názov:   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -

2029 s výhľadom do roku 2050 

2. Charakter : Strategický dokument s miestnym dosahom - administratívne územie mesta 

Trenčín – k.ú. Trenčín, Trenčianske Biskupice, Kubrá, Kubrica, Opatová, Orechové, Istebník, 

Zlatovce, Hanzlíková, Záblatie 

3. Hlavné ciele:  

3.1. Poslaním PHRSR Trenčín je overiť a potvrdiť zadefinovanú víziu a aktualizovať k nej 

prislúchajúcu stratégiu rozvoja, ktorá by prostredníctvom implementácie konkrétnych 

opatrení a aktivít výrazne prispela k rozvoju lokálnej ekonomiky a kvalite života 

obyvateľov. 

3.2. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín pre roky 2023-

2029 s výhľadom do roku 2050 (ďalej aj „PHRSR“) predstavuje aktualizáciu pôvodného 

Plánu rozvoja mesta Trenčín (ďalej aj PRM“) pre roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 

2040. Jeho vypracovaním Mesto Trenčín deklaruje pretrvávajúci záujem o udržateľný 

rozvoj územia s dôrazom na kvalitu života, atraktivitu územia a o koordináciu s 

relevantnými kľúčovými aktérmi (stakeholdermi) územia.   

3.3. PRM Trenčín je vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja v aktuálnom znení, 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 
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súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola 

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

3.4. V tomto zmysle je PRM Trenčín naďalej otvoreným dokumentom, pripraveným 

kontinuálne reagovať na neočakávané situácie vedúce k prípadnej zmene scenára 

rozvoja mesta, plynúcej tak z prostredia mesta, ako i okolitého prostredia. Táto 

flexibilita je dosahovaná postupmi definovanými v implementačnej časti dokumentu. 

Predmetom tejto aktualizácie je zhodnotenie doterajšieho procesu implementácie 

navrhovaných opatrení a ich aktualizácia do ďalšieho obdobia s ohľadom na súčasnú 

situáciu a stav rozvoja mesta. 

 

Proces  aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 

2023 -2029 s výhľadom do roku 2050, je nevyhnutný z dôvodu trvania platného dokumentu do 

konca roku 2022.   

 

 

4. Obsah: Oznámenie sa podáva v zmysle § 5 ods. 3 – 7 zákona č. 24/2006 Z.z. K dispozícii je 

kompletná digitálna a printová podoba materiálu, reflektujúca vo svojej podstate na všetky 

aktuálne spracované a platné iné strategické dokumenty mesta Trenčín.  

5. Uvažované variantné riešenia , zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu: s prihliadnutím na ustanovenia § 31 ods. 2 zákona a skutočnosť, že predmetom 

navrhovaného dokumentu je strategická vízia a aktualizácia  k nej prislúchajúcej  stratégie 

rozvoja, ktorá by prostredníctvom implementácie konkrétnych opatrení a aktivít výrazne 

prispela k rozvoju lokálnej ekonomiky a kvalite života obyvateľov, pričom k tejto vízii 

a aktualizácii sa procesne vyjadria príslušné dotknuté orgány a organizácie, je strategický 

dokument invariantný.  

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

6.1. Prípravné práce s oznámením o strategickom dokumente:  07/2022 

6.2. Spracovanie návrhu  - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050  : 08/2022 

6.3. Preskúmanie  -  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 

roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 : 09/2022 

6.4. Schválenie PHRSR v orgánoch mesta: 09/2022 

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:  PHRSR vychádza zo všetkých strategických 

dokumentov, prerokovaných a schválených v orgánoch mesta Trenčín, orgánoch TSK, 

platných strategických dokumentov SR 

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Mestské zastupiteľstvo Trenčín 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

o schválení  Programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 

2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 

 

 

 

 



III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstup: platný ÚPN mesta Trenčín, v znení Zmien a doplnkov č. 1 až  Zmien 

a doplnkov č. 6,  Zmien a doplnky č. 7 ÚPN mesta, schválené uznesením MsZ dňa 22. 6. 2022,  

územno – technické  a ostatné podklady týkajúce sa územia mesta Trenčín v celom rozsahu 

katastrálnych území, Plán udržateľnej mobility mesta Trenčín, všetky strategické dokumenty, 

prerokované a schválené v orgánoch mesta, samosprávneho krajan a vlády SR 

2. Údaje o výstupoch: Dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Nie sú známe, úlohou 

Programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s 

výhľadom do roku 2050 je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých činností v území so 

zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy 

a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: úlohou Programu  hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050  je vylúčiť 

negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, v zmysle stanovísk príslušného úradu 

verejného zdravotníctva ako aj ostatných dotknutých orgánov v tomto procese 

5. Vplyv na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: nepredpokladajú sa, 

nakoľko riešením Programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 

roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050 nebudú priamo dotknuté osobitne chránené časti 

prírody a krajiny v zmysle § 2 ods. 2 písm o.) zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody 

a krajiny a ani územia sústavy NATURA 2000.  

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: nepredpokladajú sa 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: nepredpokladajú sa 

 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení : obyvatelia mesta Trenčín, 

miestne občianske iniciatívy, všetky subjekty so sídlom alebo majúce majetkovo – právne 

záujmy v administratívnom území obce 

2. Zoznam dotknutých subjektov: 

 Okresný úrad  Trenčín– odbor výstavby a bytovej politiky – odd. územného 

plánovania 

 Okresný úrad Trenčín -  odbor cestnej dopravy a PK 

 Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o ŽP – úseky OPK, ŠVS, OO, OH 

 Okresný úrad Trenčín – pozemkový a lesný odbor 

 Okresný úrad Trenčín – odbor krízového riadenia 

 Okresný úrad Trenčín – odbor opravných prostriedkov – referát pôdohospodársky 

 Ministerstvo obrany SR, Bratislava 

 Ministerstvo životného prostredia SR – Odbor ochrany prírody, Bratislava 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

 RÚVZ so sídlom v Trenčíne 

 TSK, Trenčín 

 Ministerstvo ŽP SR, Bratislava, odbor štátnej geologickej správy 

 Dopravný úrad SR – Divízia civilného letectva, Bratislava 

 Regionálna  veterinárna a potravinová správa SR, Trenčín 

 Obec Trenčianska Turná 

 Obec Soblahov 



 Obec Trenčianska Teplá 

 Obec Opatovce 

 Obec Veľké Bierovce 

 Obec Zamarovce 

 Obec Skalka n/Váhom 

 Obec Hrabovka 

 Obec Trenčianske Stankovce 

 Obec Kostolná Záriečie 

 

3. Dotknuté susedné štáty: Nie sú 

 

 

V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 

1.1. K oznámeniu sa prikladá: 

 CD nosič s predmetným dokumentom - Program hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050  

 Printová forma dokumentu  

 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:  v zmysle článku III., bod 1, 

podklady z prípravných prác, pracovné konzultácie a rokovania  

 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania Oznámenia: 

V Trenčíne dňa  1. 8. 2022  

 

 

VII. Potvrdenie o správnosti údajov: 

1. Meno spracovateľa Oznámenia: 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPP  a ÚPD podľa § 

2a stavebného zákona, reg. č.  367 

 

                                    

                                                                                                         .............................................................. 

                                                                                                                        Podpis OSO podľa §2a 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 

pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ 

  Pečiatka mesta Trenčín                                                                        Mgr. Richard  R y b n í č e k 

                                                                                                                            primátor mesta  



 

 

 

 

 

 

 


