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A. Predslov  
 

„Ak chcete uskutočniť nejakú reformu, malo by sa jednať o reformu komplexnú. Nemá 
zmysel venovať sa len jednej oblasti a zanedbávať ostatné. Ak to spravíte, náklady 
vytvorenej neistoty potom budú pravdepodobne väčším negatívom než prínos, ktorý by 
plynul z dobre uskutočnených zmien. Politici by nemali podceňovať schopnosť ľudí 
prispôsobiť sa.“ (Roger Douglas, tvorca najúspešnejšej reformy XX. storočia na Novom 
Zélande) 

  
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín je projekt zameraný na popis 
a tvorbu spoločenského prostredia mesta Trenčín, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický 
a sociálny (spoločenský) rozvoj mesta.  
 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja vychádza z § 10 zákona č. 503/2001 Z.z. 
o regionálnom rozvoji a je doplnený o realistické možnosti implementácie jednotlivých 
politík a naplnenia strategických cieľov.   
 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným ekonomickým a strategickým 
dokumentom Mesta Trenčín a jeho časti musia korešpondovať s Územným plánom Mesta 
Trenčín.  
 
Cieľom projektu je predložiť koncepciu systémového a štrukturálneho rozvoja mesta Trenčín 
po ekonomickej a spoločenskej stránke. Realizátori tohto projektu si vzali za cieľ na základe 
praktických skúseností, požiadaviek predstaviteľov mesta Trenčín a analýzy skutkového stavu 
v meste Trenčín navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečia trvaloudržateľný rozvoj 
a lepšie životné podmienky pre každého jednotlivca. Navrhované kroky v tejto práci sa 
osvedčili v mnohých vyspelých krajinách sveta a použité prístupy – dôraz na slobodu 
jednotlivca, zodpovednosť, konkurenciu, súkromné iniciatívy jednotlivcov a vlastnícke práva 
– predstavujú všeobecne platné princípy. 
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B. Všeobecné princípy  
 
Všeobecne platné princípy zvyšovania bohatstva v spoločnosti: 
- princíp vlastníckych práv  
- princíp existencie konkurenčného prostredia a trhových cien 
- princíp umožnenia súkromných iniciatív jednotlivcov  
- princíp transparentnosti a decentralizácie rozhodovania  
 
Princíp vlastníckych práv  
Vlastnícke práva umožňujú človeku jednoznačne vymedziť hranice jeho konania. Vlastníctvo 
zároveň umožňuje realizovať záujmy, preferencie a predstavy jednotlivcov (prejavy ich 
slobodnej vôle) v takej miere, aby nepoškodili záujmy ostatných jednotlivcov v spoločnosti. 
Statky, ktoré sú v správe verejných autorít, sú predmetom sporov o zdroje z verejných 
rozpočtov. Rozhodovanie verejných autorít o týchto statkoch čelí problému ako najlepšie 
rozhodnúť v prospech verejnosti a zároveň čelí problému efektívneho využívania vzácnych 
zdrojov. Uplatňovanie princípu vlastníckych práv jednotlivcov preto znamená:  
 zverenie statkov do vlastníctva jednotlivcom, čo je možné naplniť:  

o privatizáciou verejných zdrojov,  
o znižovaním daňového zaťaženia obyvateľov a výdavkov mestského rozpočtu,  
o predajom a reštrukturalizáciou mestského majetku,  
o odovzdaním majetku mesta do vlastníctva jednotlivcov (apriopriácia zdrojov) a 

nápravou krívd spôsobených socialistickým režimom;   
 zverenie statkov do správy jednotlivcom, čo umožní efektívnejšie využívať dané statky 

na základe:  
o outsourcingu správy statkov  
o daňového voucher systému 
o  metód verejného obstarania.    

 
Princíp konkurenčného prostredia a trhových cien  
Konkurencia je stavom, kedy má ktokoľvek možnosť pokúsiť sa realizovať svoje záujmy so 
svojím vlastníctvom. Konkurencia neznamená nevyhnutne veľa poskytovateľov 
služby/statku; znamená voľný vstup do danej sféry/oblasti podnikania. Jedine vtedy majú 
podnikatelia motiváciu hľadať najoptimálnejší model poskytovania statkov pre spotrebiteľov. 
Tí podnikatelia, ktorí dosahujú vyšší zisk – sú úspešnejší – uspokojujú priania jednotlivcov 
lepším spôsobom. Zároveň sú motivovaní k znižovaniu cien. Trhové ceny sú zároveň 
najlepším regulačným mechanizmom konania jednotlivcov. Dokážu zabezpečiť vyvážené 
využívanie daných statkov, informujú o kvalite, kvantite a potrebách jednotlivcov a zároveň 
motivujú podnikateľov k poskytovaniu ďalších statkov. Zabezpečenie konkurenčného 
prostredia a trhových cien preto znamená:  

 znižovanie daňového zaťaženia (dane neodčerpávajú prostriedky podnikateľom 
a jednotlivcom pre ich prioritné projekty)  
 zrušenie výsadného postavenia pre niektorých podnikateľov  
 zrušenie regulácií a obmedzení vstupu podnikateľov na relevantný trh.  

 
Princíp umožnenia súkromných iniciatív jednotlivcov  
Princíp umožňovania súkromných iniciatív znamená znižovanie vplyvu pôsobnosti verejných 
autorít (zrušenie regulácií, kontroly a obmedzovaní), znižovania daňového zaťaženia 
jednotlivcov a umožnenie voľného vstupu na daný trh. Princíp umožnenia súkromnej 
iniciatívy neznamená, že samospráva bude občana či podnikateľa finančne podporovať 
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a redistribuovať tak finančné prostriedky jednotlivcov. Princíp je možné uplatňovať 
v nasledovných alternatívach, ktoré sú zoradené podľa miery uskutočniteľnosti princípu:  
1. privatizáciou statkov, znížením daňového zaťaženia a zrušením regulácií a obmedzení 

vstupu na trh – plné  naplnenie princípu 
 

Pri rozhodovaní verejných autorít o privatizácii statkov je nevyhnutné umožniť 
voľný vstup do daného odvetvia, zníženie daňového zaťaženia občana a zrušenie 
regulačných nariadení, ktoré znemožňujú podnikateľom vstupovať na daný trh. 
Výhodou tohto riešenia je decentralizácia a transparentnosť rozhodovania 
jednotlivcov, žiadna miera prerozdeľovania finančných prostriedkov prostredníctvom 
verejného rozpočtu, získanie súkromných zdrojov do privatizovanej oblasti, zvýšenie 
starostlivosti o vzácne zdroje a skvalitnenie poskytovaného statku voči skutočným 
preferenciám spotrebiteľov – obyvateľstvu.  

 
 
2. zverením statkov do súkromných rúk (outsourcing), zrušením obmedzení vstupu na trh pri 

poskytovaní statku, pričom verejné autority napĺňajú len čiastkové regulačné funkcie – 
čiastočné naplnenie princípu 

 
Systém daňových voucherov: občan dostáva možnosť rozhodovať kam a komu budú 
plynúť finančné prostriedky a za akú kvalitu sa mu poskytuje „verejná služba“ 
prostredníctvom súkromného podnikateľa, za vyššiu kvalitu si pripláca zo svojho; 
verejná autorita definuje normatív (výšku vouchera) poskytovania daného statku, 
pričom občan sa môže rozhodnúť priplatiť si za vyššiu kvalitu a väčšiu spotrebu 
„verejného“ statku; rozhodovanie o finančných prostriedkoch je decentralizované 
a transparentné; pri tejto alternatíve existuje určitá miera prerozdeľovania finančných 
prostriedkov medzi jednotlivcami.  
Metódy verejných súťaží: rozhodovanie ostáva v rukách politikov na základe 
stanovených pravidiel, transparentnosť je obmedzená vzhľadom na stanovenie kritérií 
– objektivita kritérií sa nedá zaručiť vzhľadom na nemožnosť zakomponovania prianí 
všetkých obyvateľov.  

 
Princíp transparentnosti a decentralizácie rozhodovania  
Rozhodovanie o finančných prostriedkoch a obmedzených zdrojoch je tým efektívnejšie a 
transparentnejšie, čím je rozhodovanie bližšie konkrétnym ľuďom. Princíp transparentnosti 
a decentralizácie rozhodovania preto znamená umožňovanie rozhodovania obyvateľov o ich 
finančných prostriedkoch. To je možné na základe:  

 znižovania daňového zaťaženia a privatizácia služieb  
 daňových voucherov a súkromnom poskytovaní statkov  
 verejného obstarávania poskytovania daného statku a informovania o zámeroch mesta  
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1. Vízia mesta Trenčín  
 
 
 

 

 

 

 

„Mesto Trenčín bude modernou metropolou Považia i celého 

Slovenska, ktorá bude priťahovať obyvateľov i návštevníkov 

svojou unikátnou polohou, históriou i priateľským prostredím pre 

život a podnikanie. Bude mestom slobodných, spokojných 

a sebavedomých ľudí, ktorým bude poskytovať priaznivé 

podmienky pre ich vlastnú osobnú iniciatívu, schopnosti a cestu 

za vlastným šťastím.“ 
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2. Poslanie mesta Trenčín  
 
 
 

 

 

 

 

„Nepoznáme individuálne priania všetkých občanov, ale naším 

cieľom je ich spokojnosť. Samospráva mesta Trenčín bude preto 

vytvárať priaznivé podmienky a informačné kanály pre všetky 

súkromné iniciatívy, ktoré umožnia v čo najväčšej miere napĺňať 

jednotlivé predstavy občanov. Mesto Trenčín bude zároveň 

iniciátorom politickej koordinácie v rámci trenčianskeho regiónu. 

Všetky činnosti, ktoré realizuje mesto Trenčín, budeme kriticky 

prehodnocovať, či sa nedajú realizovať efektívnejšie a kvalitnejšie 

ku prospechu všetkých občanov. Sme priateľskou samosprávou, 

ktorá vytvára dobré podmienky pre naplnenie individuálnych 

prianí všetkých jednotlivcov prostredníctvom ich vlastných 

schopností na ceste za ich vlastným šťastím.“  
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3. SWOT ANALÝZA MESTA TRENČÍN  
 
Silné stránky  
 
 nízka miera nezamestnanosti a vhodná 

štruktúra a diverzifikácia priemyslu  
 napojenosť Trenčína na infraštruktúru a jeho 

poloha  
 potenciál rozvoja mesta Trenčín  
 finančný manažment mesta (nízke zadĺženie, 

podiel investičných výdavkov na rozpočte) 
 zrušenie niektorých miestnych daní a 

poplatkov 
 snaha o reštrukturalizáciu majetku mesta  
 mesto je hodnotené ako relatívne bezpečné, 

existencia dokumentov krízového manažmentu 
 plánované technické riešenia problémov 

dopravy (juhovýchodný obchvat, kruhové 
objazdy 

 stav a kvalita životného prostredia, 
ekosystémov, prírodných zdrojov  

 občianska vybavenosť (voda, odkanalizovanie, 
zdravotné zariadenia, vybavenosť bytového 
fondu, množstvo mestských bytov) 

 značné kultúrne dedičstvo  
 zvýšený počet kultúrnych a športových aktivít 

na území mesta  
 školstvo – systém dotácií na žiaka, jeden 

školský obvod 
 MsÚ – snahy o reformy a zriadenie 

klientského centra – občan = klient 
 Marketing – vykonávanie prieskumov, 

budovanie image otvoreného mesta, 
používanie viacerých marketingových kanálov  

Slabé stránky  
 
 doterajšia hospodárska politika mesta Trenčín  
 finančný manažment mesta (hodnotenie 

účelnosti a efektívnosti používania 
prostriedkov, proces tvorby rozpočtu, žiadne 
využívanie znižovania výberu dane    

       z nehnuteľností) 
 chýbajúci pasport majetku 
 uplatňovanie zákona o odpadoch (dôraz na 

nútenú separáciu a recykláciu, demotivačný 
poplatok a systém) 

 neefektívny systém poskytovania 
verejnoprospešných služieb  

 neexistencia integrovaného systému bezpečnosti 
a pretrvávajúce podvedomie o polícii z čias pred 
rokom 1989 

 systém služby mestskej polície  
 systém dopravy v meste (osobná, verejná, 

cyklistická) a využívanie ekonomických 
nástrojov 

 niektoré ekologické záťaže, znečistenie rieky 
Váh, ovzdušia, dopravná situácia, určitá časť 
obyvateľstva nie je napojená na 
environmentálnu infraštruktúru 

 neexistencia komplexnej koncepcie ochrany ŽP 
na území mesta  

  kanalizácie – podinvestovanosť majetku, 
monopolizácia odvetvia  

 systém podpory kultúrnych a športových aktivít 
a programovo - politické pôsobenie mesta na 
vývoj kultúry a športu v meste 

 slabá starostlivosť o kultúrne dedičstvo vo 
vlastníctve mesta 

 významná podpora mesta spojená 
s vlastníctvom majetku (športová hala, 
futbalový štadión, plaváreň, zimný štadión) na 
úkor iných aktivít občanov   

 školstvo – značný politický vplyv, verejné 
školské zariadenia (relatívne nižšia kvalita 
manažmentu škôl, nízka diverzifikácia zdrojov 
a flexibilita rozhodovania) 

 MsÚ – vysoká nákladovosť, nízka  flexibilita, 
viaceré úrovne riadenia 

 marketing – nekoncepčnosť v marketingových 
aktivitách, žiadna segmentácia, nehodnotenie 
efektívnosti existujúcich marketingových aktivít
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Príležitosti  
 
Spoločenské vzťahy jednotlivcov   
 zaľudňovanie na základe atraktívnosti mesta 
 znižovanie politických vplyvov do slobody 

jednotlivcov  
 rozhodovacie procesy – rovnosť pre každého  
 príliv firiem v meste a okolí  
 zvyšovanie atraktivity prostredia mesta  

 
Ekonomická klíma  
 turizmus a priemysel 
 vstup veľkých investorov – subdodávateľské 

prostredie  
 podpora diverzifikácie priemyslu na území mesta 

 
Správa vecí verejných  
 transparentnosť v rozhodovaní verejných autorít  
 znižovanie administratívnej záťaže vo verejnej 

správe  
 progresívny rast vzdelanostnej úrovne 

obyvateľstva   
 
Kvalita života  
 kvalitné školstvo v meste  
 rozvoj kultúry  
 pozitívne súvisí s pozitívnou Ekonomickou 

klímou  
 
Kultúrne tradície  
 súkromné iniciatívy a investovanie do kultúrnych 

pamiatok  
 podpora prirodzených väzieb – súkromné vzťahy 

a odklon od politiky  
 vzrast podielu súkromných iniciatív v oblasti 

kultúry   
 
Retardujúce negatívne spoločenské vzťahy  
 komunikácia a prevencia v oblasti kriminality  
 dôraz na vlastnícke vzťahy jednotlivcov – ľudia 

sa budú viac starať o to, čo je ich  
 typ techniky – šetrenie s ľudskými zdrojmi 

 
Ekológia a životné prostredie  
 dôraz na vlastnícke vzťahy jednotlivcov – 

občania sú motivovaní sa starať o svoj majetok  
 prevencia, vzdelávanie a pôsobenie ekologických 

MVO 
 pozitívne súvisí s pozitívnou Ekonomickou 

klímou  
 
 

Ohrozenia  
 
Spoločenské vzťahy jednotlivcov  
 vyľudňovanie  
 politické vplyvy do slobody jednotlivcov  
 ovplyvňovanie rozhodovacích procesov na úkor 

ostatných  
 strata firiem v meste a okolí  
 strata atraktivity prostredia mesta  

 
Ekonomická klíma  
 legislatívne reštrikčné opatrenia od nadradených 

orgánov (EU, SR, kraj) 
 neexistencia alebo problémy s ponukou turizmu  
 vstup veľkých investorov – vysávací efekt  
 neakceptovanie prirodzenej trhovej diverzifikácie 

priemyslu  
 
Správa vecí verejných 
 netransparentnosť v rozhodovaní verejných autorít  
 zvyšovanie administratívnej záťaže vo verejnej 

správe  
 stagnácia vzdelanostnej úrovne obyvateľstva   

 
Kvalita života jednotlivcov 
 netrhové študijné odbory na školách  
 súvisí s „Ekonomickou klímou“ 

 
Kultúrne tradície  
 zlý stav kultúrnych pamiatok 
 deštrukcia prirodzených spoločenských väzieb 

politickými reguláciami  
 pokles a strata súkromných iniciatív v tejto oblasti  

 
Retardujúce negatívne spoločenské vplyvy  
 nekomunikovanie prevencie v oblasti kriminality  
 nízky dôraz na súkromné vlastníctvo  
 typ techniky – zásahy do súkromia obyvateľov  

 
Ekológia a životné prostredie  
 nízky dôraz na vlastnícke vzťahy – to, čo nikomu 

nepatrí, alebo to patrí všetkým, je ničené 
a nesprávne využívané  

 nízka prevencia a absencia ekologického 
vzdelávania  

 negatívne súvisí s negatívnou Ekonomickou klímou  
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4. Strategické ciele mesta Trenčín  
 
A. Globálny cieľ  
 
Globálnym cieľom mesta Trenčín je vytvorenie vhodného sociálne – trhového a 
trvaloudržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a výkony 
obyvateľov pri tvorbe pracovných príležitostí, bude založené na akceptácii vlastníckych 
práv jednotlivcov a povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne 
slabších a o životné prostredie.  
 
4.1 Prostredie  
 
4.1.1 Mesto Trenčín si bude naďalej posilňovať rolu administratívneho, kultúrneho 
a vzdelávacieho centra Trenčianskeho kraja.  
 
4.1.2 Cieľom mesta Trenčín je byť tvorcom rovnakých pravidiel pre všetkých, ktoré vytvoria 
vhodné podmienky pre podnikanie investorov z domova i zahraničia, zvýšia ich efektivitu 
produkcie, zabezpečia udržateľný rast zamestnanosti, rozvoj ľudských zdrojov a ktoré 
zabezpečia diverzifikované a konkurenčneschopné podnikateľské prostredie s ohľadom na 
životné prostredie. 
 
4.1.3 Cieľom mesta  Trenčín je spolupracovať na správnej a rozvojovej tvorbe hospodárskej 
politiky s okolitými obcami a mestami a zabezpečiť vyvážený regionálny rozvoj.  
 
4.1.4 Cieľom mesta Trenčín v oblasti regionálneho rozvoja je zohrávať úlohu politického 
integrátora, iniciátora procesov a vhodných príkladov hospodárskej politiky a sekundárneho 
podporovateľa nodálnych území. 
 
4.1.5 Cieľom mesta Trenčín je podpora využívania alternatívnych zdrojov z Európskej únie na 
rozvojové projekty mesta zo strany samotného mesta i jednotlivých podnikateľov.  

 
4.2 Aktivity samosprávy v prostredí  
 
4.2.1 Cieľom mesta Trenčín je zodpovedný finančný manažment zameraný na tvorbu 
prostredia, rozvoj podnikania a nevyhnutné funkcie samosprávy, znižovanie výdavkov 
a daňového zaťaženia, diverzifikáciu zdrojov a transparentnosť finančného hospodárenia.  
 
4.2.2 Cieľom mesta Trenčín je vhodná reštrukturalizácia svojho majetku, o ktorý sa bude 
kvalitne starať a ktorý nebude pre mesto záťažou.  
 
4.2.3 Cieľom mesta Trenčín je zlepšenie a skvalitnenie poskytovania verejnoprospešných 
služieb tak, aby zodpovedali v čo najväčšej miere prianiam a predstavám obyvateľov mesta 
Trenčín, ich zabezpečovanie bolo v optimálnom pomere ceny a kvality a zároveň bolo ich 
„spoplatňovanie“ a poskytovanie v maximálne možnej miere adresné.  
 
4.2.4 Cieľom mesta Trenčín je zvýšenie bezpečnosti osôb, ich majetku a životného prostredia 
v optimálnom pomere kvality a ceny.  
 
4.2.5 Cieľom mesta Trenčín je vytvoriť motivačné prostredie na zlepšenie spolupráce občanov 
mesta s policajnými zložkami v jednotlivých mestských častiach i v celom meste. 
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4.3 Kvalita života   
 
4.3.1 Cieľom mesta Trenčín je zlepšenie dopravnej situácie a dopravnej infraštruktúry 
prostredníctvom technických a ekonomických nástrojov v prospech obyvateľov mesta a jeho 
návštevníkov a optimalizovať fungovanie statickej a dynamickej dopravy v centrálnej 
mestskej zóne.   
 
4.3.2 Cieľom mesta Trenčín je vytvorenie prostredia, ktoré bude ekonomicky a technicky 
optimalizovať využívanie rôznych druhov dopravy s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby.  
 
4.3.3 Cieľom mesta Trenčín je postupne zabezpečiť a dlhodobo udržiavať kvalitné životné 
prostredie pre obyvateľov mesta Trenčín a kvalitné prírodné prostredie v rámci celého územia 
mesta. 
 
4.3.4 Cieľom mesta Trenčín v oblasti vody a kanalizácií, bytovej politiky a ostatných služieb 
občianskej vybavenosti je zaistenie kvality týchto služieb a ich optimálnu dostupnosť za 
trhové ceny.    
 
4.3.5 Cieľom mesta Trenčín v oblasti kultúry a športu je realizácia čo najširšieho portfólia 
služieb v týchto oblastiach na jeho území s čo najefektívnejším a transparentným využitím 
verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta.  
 
4.3.6 Cieľom mesta Trenčín je ponúknuť občanom možnosť, aby sami rozhodovali o počte 
škôl a školských zariadení na trhu a o kvalite vyučovacieho procesu.  
 
4.3.7 Cieľom mesta Trenčín je orientovať sociálnu politiku na dôchodcov a mladé rodiny, 
podporovať tvorbu prostredia, ktoré bude zlepšovať sociálnu situáciu občanov a vytvárať 
motivačnú sociálnu politiku.  
 
4.4 Manažment mesta   
 
4.4.1 Mestský úrad bude flexibilnou organizáciou reagujúcou na potreby občanov mesta 
Trenčín, na potreby vyplývajúce z vyšších zákonných noriem a na predstavy o úlohách a 
funkciách mestskej samosprávy s dôrazom na minimalizáciu nákladov.  
 
4.4.2 Mesto Trenčín sa stane priateľsky komunikujúcim a navonok jednotne vystupujúcim 
mestom. Marketingové aktivity budú diferencované, adresované konkrétnym segmentom 
a budú nákladovo efektívne. Každý segment bude mať sprístupnené informácie, o ktoré sa 
zaujíma.  
 
4.4.3 Trenčín si vytvorí v povedomí ľudí pozitívny imidž príjemného mesta, ktoré má čo 
ponúknuť nielen obyvateľom, ale i turistom, podnikateľom, investorom a širokej verejnosti. 
Bude to mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť. 
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5. Opatrenia   
 
Odporúčania sú členené do štyroch kľúčových oblastí spracovania Plánu hospodárskeho a   
sociálneho rozvoja mesta Trenčín nasledovne: Prostredie, Činnosti samosprávy 
v prostredí, Kvalita života a Manažment mesta. Každá kapitola má stanovené strategické 
zámery a strategické ciele popísané vyššie. Celkovo je rozpracovaných 70 opatrení na 
naplnenie strategických zámerov. Každé opatrenie má stanoveného realizátora, 
spolupracujúce subjekty, termín plnenia a finančné zdroje. Druhá časť dokumentu obsahuje 
popis naplnenia jednotlivých opatrení prostredníctvom úloh a postupov s uvedenou 
argumentáciou, či negatívami pri nerealizovaní daného opatrenia, ako aj možnými úsporami. 
 
5.1 Prostredie  
 
5.1.1 Hospodárska politika  
 
Strategický zámer  
Mesto Trenčín sa stane spolutvorcom podnikateľského prostredia. Bude sa usilovať o vhodné 
podnikateľské prostredie, ktoré nebude deformovať prostredníctvom svojich aktivít. Mesto 
Trenčín bude vytvárať rovnaké podmienky pre všetky druhy podnikania tak, aby sa 
zabezpečila v čo najväčšej miere diverzifikácia podnikateľského prostredia. 
 
Opatrenie 5.1.1.1 
 
Zabezpečenie atraktívnosti mesta Trenčín – nodálne centrum I.  
 
Implementácia navrhnutých politík v oblasti školstva, starostlivosti o zeleň a cestnú sieť, 
dopravu, životné prostredie, bytovú politiku, daňovú a rozpočtovú politiku, kultúru a šport 
s cieľom zatraktívniť mesto Trenčín. 
  
Realizátor Primátor  
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty 

Termín začatia 1.1. 2005 

Termín splnenia 
31.12. 2010 
medziročné hodnotenie 

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  
 
Opatrenie 5.1.1.2  
 
Vytvorenie koncepcie pre zabezpečenie realizácie zníženia daní pre podnikateľov a občanov 
mesta na miestnych daniach a poplatkoch v správe mesta a alokácii výberu „štátnych“ daní do 
niektorých konkrétnych služieb mesta Trenčín.  
 
Realizátor Útvar ekonomický   
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1. 6. 2005 

Termín splnenia 
31.12. 2005 
1.1. 2006 – zavedenie   

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu do 200 tis. Sk  
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Strednodobá perspektíva  
 

Opatrenie  
hľadanie ďalších možností znižovania daňového zaťaženia pre 
obyvateľov a podnikateľov  

Dlhodobá časová 
perspektíva  2007 – 2015 

 
Opatrenie 5.1.1.3  
 
Zabezpečenie zníženia miery podnikateľských aktivít zo strany mesta Trenčín 
prostredníctvom postupného vystúpenia mesta Trenčín zo všetkých komerčných aktivít. 
Primátor mesta začne komunikáciou mesta s dotknutými subjektami a postupnou prípravou 
jednotlivých krokov.  
 
Koordinátor Primátor mesta   
Realizátor Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ   
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar právny a matriky 
externé subjekty  

Termín začatia  1. 1. 2005 
Termín splnenia 31.12. 2006  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
Strednodobá perspektíva  
 

Opatrenie  
zabezpečenie realizácie úplného útlmu podnikateľských aktivít 
mesta Trenčín s cieľom ich zániku  

Dlhodobá časová 
perspektíva  2008 – 2015 

 
Opatrenie 5.1.1.4  
 
Príprava rozvojových a infraštruktúrnych projektov s cieľom zabezpečenia vyššej kvality 
života v meste Trenčín.  
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy 

Spolupráca na 
realizácii 

Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja mesta, 
útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 30.6.2005  

Finančné zabezpečenie 
vlastné zdroje úradu 
fondy EU (ERDF OP – ZI, Kohézny fond)   

 
Strednodobá perspektíva  
 

Opatrenie  

zabezpečenie čerpania fondov EU na základe uvedenej 
koncepcie a prispôsobovanie sa možnostiam ďalšej prípadnej 
podpory  

Dlhodobá časová 
perspektíva  2007 – 2015 
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Opatrenie 5.1.1.4.1  
 
Príprava investičných priorít mesta Trenčín s uvedením diverzifikácie zdrojov ich 
financovania v oblastiach dopravy, občianskej vybavenosti, inžinierskych sietí a bytovej 
výstavby.  
 
Realizátor  Útvar životného  prostredia a doprava 

Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja 
mesta, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1.1.2006 
Termín splnenia 31.12.2006  

Finančné zabezpečenie 
vlastné zdroje  
cudzie zdroje 

 
Strednodobá perspektíva 
 

Opatrenie  

zabezpečenie investičných aktivít mesta podľa načrtnutej 
koncepcie s cieľom čo najväčšej diverzifikácie potenciálnych 
zdrojov  

Dlhodobá časová 
perspektíva  2006 – 2015 

 
Opatrenie 5.1.1.4.2 
 
Ročné plánovanie využívania zdrojov EU pre rozvoj mesta Trenčín v oblastiach: 
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, životného prostredia, kultúry, športu, školstva, 
dopravnej infraštruktúry a sociálnej oblasti.    
 
Realizátor Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja mesta  
Spolupráca na 
realizácii 

Jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ  
Externé subjekty   

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia Priebežné ročné hodnotenie  
Finančné zabezpečenie Zdroje EU  

 
 Opatrenie 5.1.1.5 
 
Zabezpečenie zmeny regulačných opatrení VZN č. 5/98 (o podmienkach predaja na trhoch), 
VZN č. 2/98 (o podmienkach podnikania) v zmysle zníženia ich regulačných opatrení a väčšej 
voľnosti rozhodovania sa podnikateľských subjektov. 
 
Realizátor Útvar právny a matriky 
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ  
externé subjekty  

Termín začatia  1. 1. 2005 
Termín splnenia 30.6.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
Opatrenie 5.1.1.6 
 
Zabezpečenie aktívneho dialógu podnikateľov a predstaviteľov mesta Trenčín a ich 
informovanie o podnikateľskom prostredí v meste Trenčín.  
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Realizátor Útvar marketingu   
Spolupráca na 
realizácii Primátor mesta  

Termín plnenia 
1.1. 2005 
ročné hodnotenie   

Finančné zabezpečenie 
vlastné zdroje úradu 
0,5 mil. Sk ročne 

 
Opatrenie 5.1.1.7 
  
Vytváranie podnikateľských príležitostí pre investičné priority a služby mesta Trenčín  
 
Realizátor Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja mesta     
Spolupráca na 
realizácii 

Jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1. 1. 2005 

Termín splnenia 
31.12. 2007  
priebežne hodnotené do 2015   

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu   
 
5.1.2 Regionálny rozvoj  
 
Strategický zámer  
 
Strategickým zámerom mesta je vytvárať také prostredie, ktoré bude pozitívne pre život 
a podnikanie na jeho území a jeho úlohou v regióne bude tieto impulzy šíriť do územia 
stredného Považia. Najúčinnejší spôsob, ako to dosiahnuť, je jednotná a konzistentná línia 
komunálnych reforiem a ich následná aplikácia.  
 
Opatrenie 5.1.2.1 
 
Distribúcia know – how z manažmentu samosprávy do regiónu a aktívna komunikácia 
možností reforiem (fiškálna decentralizácia, reformy v meste Trenčín) pre ostatné priľahlé 
regióny a mikroregióny.  
 
Realizátor Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja mesta  
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1. 1. 2005 
Termín splnenia priebežne hodnotené do 2015   

Finančné zabezpečenie 
0,-Sk na priame ročné výdavky 
vlastné zdroje úradu – práca oddelenia  

 
Strednodobá perspektíva  
 

Opatrenie  
podpora dobrovoľnej integrácie / secessie jednotlivých obcí, 
mestských častí s mestom Trenčín  

Dlhodobá časová 
perspektíva  2007 – 2010 
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Opatrenie 5.1.2.2 
 
Vypracovanie dokumentu, ktorý bude charakterizovať stratégiu mesta Trenčín voči 
využívaniu pomoci EU (fondy EU) a pomoci EU pre podnikateľov z pohľadu mesta Trenčín.  
 
Realizátor Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja mesta  
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1. 1. 2005 

Termín splnenia 
30.6.2005 
ročné prehodnocovanie   

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  
 
Opatrenie 5.1.2.3 
 
Vypracovanie stratégie regionálneho rozvoja pre mesto Trenčín s dôrazom na úsporu 
finančných zdrojov, realizovanie AD HOC činností regionálneho zamerania, ktoré prinesú 
mestu konkrétny finančný prínos.   
 
Realizátor Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja mesta  
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1. 1. 2005 
Termín splnenia 31.12.2005  

Finančné zabezpečenie 

Koncepcia - vlastné zdroje úradu – práca oddelenia  
0,-Sk na priame výdavky na členstvo v regionálnych združeniach bez 
špecifikovaných prínosov 

 
Opatrenie 5.1.2.4 
 
Vypracovať a prijať rozvojovú koncepciu cestovného ruchu v meste Trenčín s cieľom 
diverzifikácie zdrojov pri jej implementácií a následne postupovať podľa navrhnutej 
koncepcie 
 
 Realizátor Útvar marketingu 
Spolupráca na 
realizácii externé subjekty, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 30.6.2005  

Finančné zabezpečenie 
koncepcia - vlastné zdroje úradu do 250 tis Sk  
interpretácia územia – do 0,4 mil. Sk ročne 

 
5.2 Činnosť samosprávy v prostredí  
 
5.2.1 Daňová a rozpočtová politika  
 
Strategický zámer  
Strategickým zámerom mesta Trenčín v oblasti rozpočtovej politiky sú nasledovné princípy:  
 
1. Čo najnižšie daňové zaťaženie a čo najnižšia úroveň výdavkov rozpočtu. Strategickým 
zámerom mesta je postupne dosiahnuť čo najväčší podiel súkromného sektora a čo najmenšie 
aktívne zasahovanie mesta do spoločenských vzťahov.  
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2. Orientácia výdavkov na tvorbu prostredia, nie na poskytovanie konkrétnych služieb 
pre konkrétne cieľové skupiny. Strategickým zámerom nie je vybrať čo najviac peňazí do 
svojho rozpočtu, ale podporovať kvalitné, zdravé a príťažlivé prostredie pre rozvoj 
podnikania a život občanov. Je preto kriticky dôležité, aby bola úloha mesta chápaná ako 
tvorba prostredia, snaha uľahčovať poskytovanie všetkých druhov služieb súkromným 
sektorom, a nie ako aktívne mestské podnikanie. 
3. Orientácia rozpočtu na plnenie konkrétnych cieľov a úloh, nie na „rozpočtové 
položky“. Strategickým zámerom je orientovať výdavky rozpočtu na účel a aký cieľ majú 
napĺňať. Alokovanie zdrojov, ako i vykonávanie týchto činností, by malo byť úplne 
podriadené týmto cieľom.  
4. Efektívna kontrola a hodnotenie efektívnosti a opodstatnenosti všetkých výdavkov 
mesta, čo znamená, že pri zostavovaní rozpočtov je potrebné každý požadovaný výdavok 
zdôvodniť a stanoviť presné, číselne vyjadrené ciele, ktoré má splniť a na základe ktorých je 
možné v procese schvaľovania rozpočtu posúdiť opodstatnenosť tohto výdavku a v procese 
hodnotenia a kontroly plnenia rozpočtu posúdiť splnenie cieľov a efektívnosť tohto výdavku. 
5. Maximálna transparentnosť rozpočtového procesu a to nielen vo forme prístupu 
verejnosti k schválenému materiálu rozpočtu, ale aj vo forme zdôvodnenia jednotlivých 
rozpočtových položiek, maximálnej prehľadnosti prideľovania dotácií a štruktúry 
rozpočtových príjmov a výdavkov. 
 
Opatrenie 5.2.1.1 
 
Zavedenie programového rozpočtovania  
Programové rozpočtovanie znamená v prvom rade zmenu celého rozpočtového procesu na 
proces výsledkovo orientovaný. V súčasnosti je jedným z hlavných smerov modernizácie 
rozpočtovania vo vyspelých krajinách a postupne (s úplným prechodom od roku 2005) ho pre 
financie centrálnej vlády zavádza i Ministerstvo financií v rámci reformy riadenia verejných 
financií. V podstate ide o prechod k rozpočtovaniu zhora nadol, vychádzajúci zo strategických 
priorít a cieľov v danom období.  

Realizátor Útvar ekonomický 
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia 1.1.2005  
Termín splnenia 30.06.2006    

Finančné zabezpečenie 
vlastné zdroje úradu 
počiatočné výdavky do 1,2 mil. Sk  

 
Opatrenie 5.2.1.2 
 
Zavedenie výdavkových limitov v jednotlivých oblastiach a častiach mestského rozpočtu 
a zmena VZN č. 5/2003. 
 
Realizátor Útvar ekonomický   
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia 1.1. 2007  
Termín splnenia 31.12. 2007  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  
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Strednodobá perspektíva  
 

Opatrenie  
zafixovanie výdavkov samosprávy v bežných i kapitálových 
výdavkoch (percentuálne a v niektorých prípadoch nominálne) 

Dlhodobá časová 
perspektíva  2007 – 2015 

 
Opatrenie 5.2.1.3 
 
Zavedenie povinných cost – benefit analýz pri nových výdavkoch a investíciách, ktoré budú 
povinnou súčasťou každého investičného návrhu a nového VZN a ktoré budú pomerovať 
efektívnosť vynakladania prostriedkov z rozpočtu mesta a ich vplyvu na hospodárske 
prostredie v meste Trenčín. Vytvorenie manuálu pre rozvojové investície, ktorý bude 
popisovať pravidlá investovania verejných zdrojov.  
 
Realizátor Útvar ekonomický   
Spolupráca na 
realizácii 

jednotlivé útvary MsÚ, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia 1.1.2005 
Termín splnenia 30.06.2006   
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
S opatrením významne súvisí i opatrenie 5.1.1.4.1. 
 
Opatrenie 5.2.1.4 
 
Vypracovanie systému manažmentu pohľadávok mesta Trenčín zameraný na zlepšenie 
finančného hospodárenia mesta Trenčín   
 
Realizátor Útvar ekonomický  
Spolupráca na 
realizácii externé subjekty, odborné komisie pri MsZ   
Termín začatia 1.1.2005 
Termín splnenia 30.6.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
5.2.2 Majetok mesta  
 
Strategický zámer  
 
Strategickým zámerom v oblasti majetku mesta Trenčín je dosiahnuť taký stav, ktorý bude 
zodpovedať možnosti efektívneho nakladania s  majetkom mesta na účely zabezpečovania 
základných funkcií mesta Trenčín, ktoré by mesto malo vykonávať vzhľadom na definovanú 
víziu a poslanie mesta Trenčín. Na základe definovanej vízie a poslania mesta Trenčín bude 
majetok mesta zodpovedať len tým základným funkciám mesta, ktoré by malo mesto 
vykonávať a o ktoré nebude záujem zo strany súkromných iniciatív. I potrebnosť majetku, 
o ktorý neprejaví záujem súkromný kapitál v krátkodobom horizonte, sa bude kriticky 
prehodnocovať v čase a v súlade s definovanou víziou, poslaním a funkciami mesta. 
Správcovia mestského majetku – verejné autority – budú mať presný prehľad o majetku mesta 
a jeho využiteľnosti a budú mať určené jednoznačné kritéria pre nakladanie s týmto 
majetkom. 
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Mesto bude mať rozdelený majetok na nasledovné oblasti:  

1. strategický majetok mesta, o ktorý sa bude prioritne starať 
2. funkčný majetok mesta, ktorý bude základom pre poskytovanie služieb mesta (tento 

majetok bude kriticky prehodnocovaný v zmysle jeho privatizácie, či efektívneho 
zabezpečovania služieb mesta Trenčín) 

3. nadbytočný (dubiózny) majetok, ktorý mesto Trenčín nepotrebuje ani zo strategického 
hľadiska ani na zabezpečovanie svojich funkcií  

 
Opatrenie 5.2.2.1 
 
Postupné vytváranie generelu majetku mesta Trenčín so stanovením rozdelenia majetku na 
strategický, funkčný a nadbytočný. 
 
Realizátor Útvar právny a matriky 

Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický 
Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja mesta  
ostatné útvary MsÚ podľa potreby 
odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty 

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 30.6. 2006  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu 

 
Opatrenie 5.2.2.2 
 
Projekt reštrukturalizácie majetku mesta Trenčín s návrhom cieľovej štruktúry majetku 
a naplnenia cieľového stavu.   
 
Realizátor Útvar právny a matriky  

Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, Útvar hlavného architekta a strategického rozvoja 
mesta  
odborné komisie pri MsZ, ostatné oddelenia MsÚ podľa potreby 
externé subjekty  

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 30.6 2006 
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
Strednodobá perspektíva  
 
Opatrenie  reštrukturalizácia majetku mesta Trenčín   
Dlhodobá časová 
perspektíva  2006 – 2010 

 
5.2.3 Služby mesta Trenčín  
 
5.2.3.1 Odpadové hospodárstvo 
 
Strategický zámer  
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Mesto Trenčín bude mať taký systém odpadového hospodárstva, ktorý bude v čo najväčšej 
miere zodpovedať subjektívnym predstavám jednotlivcov o starostlivosť o odpady a s tým 
spojené životné prostredie a zároveň bude v čo najväčšej miere adresný a vymáhateľný.  
Cieľovým stavom je vymáhanie osobnej zodpovednosti jednotlivcov pri správaní sa k odpadu 
prostredníctvom ekonomických nástrojov. Odpad bude surovinou, ktorá bude obchodovateľná 
a používaná podľa predstáv jednotlivcov. Systém odpadového hospodárstva bude v čo 
najväčšej miere subjektívne motivačným s ohľadom na cenu a množstvo odpadu. Všetci 
jednotlivci budú zapojení do systému separácie, avšak oni samotní budú určovať optimálnu 
mieru recyklácie a separovania odpadu.  
Strategickou víziou je zabezpečovanie odpadového hospodárstva na základe trhovej ceny, 
ktorá bude optimálnym regulátorom množstva vyprodukovaného odpadu, množstva 
recyklovaného a separovaného odpadu, ako aj optimalizátor tvorby odpadu. Mesto Trenčín 
bude vystupovať ako tvorca a realizátor konkurenčných pravidiel pre odpadové hospodárstvo 
v nadväznosti na platnú legislatívu, pričom bude efektívne vymáhať zodpovednosť 
jednotlivcov za odpad a škody, spôsobené nezákonnou činnosťou. Zodpovednosť za odpad 
bude prenesená v čo najväčšej miere k jeho pôvodcovi – občanovi.  
 
Opatrenie 5.2.3.1.1 
 
Zavedenie systému odpadového hospodárstva založeného na princípe konkurencie s dôrazom 
na cenu za množstvo odpadu pre jednotlivcov (rodiny) a podnikateľov. Mesto stanoví 
všeobecné podmienky systému odpadového hospodárstva s dôrazom na cenu a množstvo 
odpadu. Stanoví všeobecný poplatok za odpad, ktorého výška bude závisieť od množstva 
vyprodukovaného odpadu. Mesto bude podporovať len dobrovoľnú separáciu, na ktorú bude 
využívať zdroje EU a štátu.  
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy  
spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický 
externé subjekty 

Termín začatia 1.1. 2005 
Termín splnenia 31.12.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
Strednodobá perspektíva 
 
Opatrenie  postupná privatizácia služieb    
Dlhodobá časová 
perspektíva  2006 – 2010 

 
5.2.3.2 Služby mesta Trenčín  
 
Strategický zámer  
 
Strategickým zámerom je systém poskytovania týchto služieb, ktorý bude v maximálnej miere 
zodpovedať prianiam jednotlivcov, pričom kvalita služieb bude v optimálnom pomere k cene 
služieb. Mesto Trenčín bude objednávať tie služby, ktoré sa týkajú jeho majetku a bude sa 
usilovať o kapitálovú vyváženosť investovania do daného majetku. Postupne bude uzatvárať 
činnosť Mestského hospodárstva Trenčín s následným cieľom jeho definitívneho zániku. 
 
Opatrenie 5.2.3.2.1 
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Starostlivosť o cintoríny  
Príprava zverenia tohto majetku do správy/vlastníctva špecializovaných súkromných 
organizácií.  
 
Realizátor Útvar ekonomický 
Spolupráca na 
realizácii Útvar právny a matriky, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia 1.1.2005 
Termín splnenia 31.12.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
Opatrenie 5.2.3.2.2 
 
Starostlivosť o majetok mesta Trenčín (kultúrne strediská, športoviská, ostatné budovy mesta 
Trenčín).  
Postupná príprava súčasných užívateľov na predaj majetku súkromným subjektom. 
Strednodobou úlohou mesta ostane podpora financovania týchto športovísk ako jedného 
z diverzifikovaných zdrojov. Cieľovým stavom je zmena vlastníckeho pomeru.     
 
Realizátor Útvar ekonomický 
spolupráca na 
realizácii 

Útvar právny a matriky, odborné komisie pri MsZ  
externé subjekty  

Termín začatia 1.1.2005 
Termín splnenia 31.12. 2006  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
Strednodobá perspektíva 
 

Opatrenie  
podpora športových a kultúrnych činností výhradne z grantov 
a priamej finančnej podpory – nulová majetková účasť    

Dlhodobá časová 
perspektíva  2007 – 2008 

 
Opatrenie 5.2.3.2.3 
 
Starostlivosť o verejnú zeleň a miestne komunikácie  
Úlohou mesta je zabezpečiť outsourcing služby a definovať oblasti starostlivosti a kvality 
starostlivosti, čo znamená, že mesto Trenčín bude tieto činnosti zabezpečovať 
prostredníctvom dodávateľského subjektu na základe zmluvy.  
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy  
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický a Útvar právny a matriky 
odborné komisie pri MsZ  

Termín začatia 1.1.2005  
Termín splnenia 31.12. 2004  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje úradu  

 
Strednodobá perspektíva 
 
Opatrenie  definovanie strategických prioritných oblastí starostlivosti     
Dlhodobá časová 
perspektíva  2006 – 2008 
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Opatrenie 5.2.3.2.4 
 
Investície do verejného osvetlenia po outsourcingu služby   
 
Realizátor Útvar ekonomický   
Spolupráca na 
realizácii spol. Siemens  
Termín splnenia 2017  
finančné zabezpečenie vlastné zdroje mesta   

 
Opatrenie 5.2.3.2.5 
 
Ostatné služby zabezpečované MHT – trhoviská  
Príprava predaja majetku tretím subjektom na základe privatizačného projektu a jeho ponuka 
prostredníctvom médií.  
 
Realizátor Útvar právny a matriky   
Spolupráca na 
realizácii Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ   
Termín začatia  1.1. 2005   
Termín splnenia 31.12.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.2.3.2.6 
 
Ostatné služby zabezpečované MHT – útulok pre psov  
Začatie komunikácie mesta a neziskových organizácií o postupné prebranie starostlivosti 
o útulok pre psov s cieľom prevedenia majetku na iný subjekt a zachovaním určitej podpory 
zo strany mesta.   
 
Realizátor Útvar ekonomický   
Spolupráca na 
realizácii Útvar právny a matriky, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia 1.1.2005 
Termín splnenia 31.7.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.2.3.2.7 
 
Ostatné služby zabezpečované MHT  
Zhodnotenie potrebnosti ostatných služieb (starostlivosť o Vodníka, kamerový systém, 
mestský rozhlas, mestské hodiny, vianočná výzdoba) a realizácia služieb prostredníctvom 
objednávky u tretieho subjektu (outsourcing)  
 
Realizátor Útvar ekonomický   
Spolupráca na 
realizácii Útvar právny a matriky, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia 1.6.2005 
Termín splnenia 31.12.2005  
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Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   
 
 
5.2.3.3 Mestské lesy  
 
Strategický zámer  
 
Hlavným cieľom pri správe tohto majetku je zodpovedať otázku, či patrí správa lesa 
(úžitkového, rekreačného a ochranného) k základnej funkcii samosprávy.  
 
Opatrenie 5.2.3.3.1 
 
Mestské lesy – úžitkové  
Príprava majetku na outsourcing – príprava verejnoprospešnej objednávky a sledovanie 
hospodárenia podľa typu majetku  
 
Realizátor Útvar právny a matriky   
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty   

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.1. 2006  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.2.3.3.2 
 
Mestské lesy – ochranné  
Príprava majetku na outsourcing – príprava verejnoprospešnej objednávky a sledovanie 
hospodárenia podľa typu majetku  
 
Realizátor Útvar právny a matriky   
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty   

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.1. 2006  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.2.3.3.3 
 
Lesopark Brezina  
Príprava majetku na outsourcing – príprava verejnoprospešnej objednávky charakteru 
verejného parku. 
 
Realizátor Útvar právny a matriky   
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty   

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.1. 2006  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Strednodobá perspektíva  
 
Opatrenie  realizácia verejnoprospešnej objednávky – súkromné 
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spoločnosti 
Dlhodobá časová 
perspektíva  2007 – 2008 

 
5.2.4 Bezpečnosť v meste Trenčín   
 
Strategický zámer  
 
Strategickým zámerom je zvýšenie pocitu bezpečnosti občanov v meste Trenčín, efektívnosť 
zásahov pri páchaní trestnej činnosti za stanovenú cenu. Prioritou mesta bude ochrana osôb, 
majetku a ochrana životného prostredia. Policajné zložky budú flexibilne reagovať na potreby 
občanov a budú s občanmi spolupracovať v ich prospech. Mesto Trenčín vytvorí motivačné 
nástroje, ktoré budú umožňovať lepšiu komunikáciu medzi občanmi a políciou, čo povedie 
k zmene povedomia občanov o polícii. Mesto Trenčín bude investovať pravidelnú sumu do 
ochrany svojho obyvateľstva.  

Opatrenie 5.2.4.1 
 
Zavedenie integrovaného systému bezpečnosti v meste Trenčín  
Iniciovanie vytvorenia integrovaného systému bezpečnosti, do ktorého sa integruje čo najviac 
bezpečnostných zložiek. Bezpečnostný systém by si mal stanoviť priority pri ochrane 
občanov a najefektívnejšie možnosti ochrany.  
 
Realizátor Náčelník MsP 

Spolupráca na 
realizácii 

MsP, polícia, železničná polícia, požiarne zbory, súkromné 
spoločnosti, spolupráca s externými poradenskými subjektami, 
odborné komisie pri MsZ 

Termín začatia  1.1.2005 

Termín splnenia 
31.12.2005 
ročné hodnotenie (2015)  

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje, súkromné zdroje   
 
Opatrenie 5.2.4.2 
 
Vytvorenie konkrétnej verejnej objednávky bezpečnosti v meste Trenčín zo strany mesta, 
ktorá bude špecifikovať funkcie policajných zložiek a ich realizáciu na základe 1- ročného 
kontraktu. Prehodnotenie potrebnosti MsP, resp. realizácia týchto služieb na základe 
objednávky u MsP. Pravidelné hodnotenie 1-ročných kontraktov a kritické prehodnocovanie 
potrebnosti MsP.  
 
Realizátor Prednosta MsÚ  
Spolupráca na 
realizácii externé subjekty, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia  1.12.2004 

Termín splnenia 
30.6.2005 
ročné hodnotenie (2015)  

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   
 
So zvýšením bezpečnosti v meste Trenčín súvisí i opatrenie č.5.3.3.1.3 
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5.3 Kvalita života  
 
5.3.1 Doprava  
 
Strategický zámer  
 
Statická doprava 
Mesto Trenčín bude mať integrovaný systém statickej dopravy rozdelený podľa územného 
členenia na centrálnu mestskú zónu (CMZ) a jednotlivé mestské časti (MsČ). Cieľom systému 
je ekonomická a technická regulácia dopravnej situácie v centre mesta s cieľom využitia 
súkromného kapitálu.  
 
Dynamická doprava 
Cieľovým stavom je vybudovanie ekonomicky a technicky integrovaného dopravného 
systému dopravy, ktorý zamedzí monopolizácii odvetvia. Demonopolizácia odvetvia bude 
mať za následok stabilizáciu cien, vyššiu kvalitu prepravy osôb, vysokú citlivosť na 
požiadavky zákazníkov, zlepšenie dopravnej situácie v meste Trenčíne a optimalizáciu 
výdavkov na starostlivosť o miestne komunikácie. Zavedie zároveň ekonomické nástroje 
regulovania dopravy, ktoré absentujú práve monopolizáciou odvetvia. Cieľovým stavom je 
diverzifikácia rôznych druhov dopravy v meste Trenčín. 
 
Ostatné formy dopravy (železničná, vodná, letecká) 
Cieľovým stavom je napojenie mesta Trenčína a jeho participácia na celoslovenských 
projektoch – podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ako aj umožnenie vstupu 
akejkoľvek formy dopravy do integrovaného systému dopravy mesta, resp. napojenie 
integrovaného systému dopravy v meste na ostatné dopravné tepny s minimalizáciou 
negatívnych externalít pre mesto Trenčín v podobe dodatočných vlastných zdrojov.  
 
Opatrenie 5.3.1.1 
 
Zavedenie integrovaného dopravného systému v meste Trenčín s cieľom riešenia dopravnej 
situácie v centre mesta.  
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy  
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty 

Termín začatia  1.1.2005 

Termín splnenia 
30.6. 2006 
priebežné ročné hodnotenie   

Finančné zabezpečenie 
vlastné zdroje - max 1 mil. Sk   
súkromné zdroje 
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Opatrenie 5.3.1.2 
 
Spolupráca na budovaní juhovýchodného obchvatu – technického riešenia problému dopravy 
v meste Trenčín  
 
Realizátor Primátor mesta   
Spolupráca na 
realizácii Slovenská správa ciest (neskôr Diaľničná spoločnosť)  
Termín začatia  2004 prebieha – vypracovanie feasibility study  
Termín plnenia I fáza. 2007 – most   
Termín plnenia II fáza. 2007 – 2015  

Finančné zabezpečenie 

I fáza – 1,5 mld. Sk  
II. fáza – 1 mld. Sk  
štátne zdroje, zdroje EU, zapojenie súkromných investícií, vlastné 
zdroje mesta   

 
Opatrenie 5.3.1.3 
 
Statická doprava v meste Trenčín – CMZ a MsČ 
Vytvorenie projektu riešenia statickej dopravy v CMZ a v jednotlivých mestských častiach 
s cieľom použitia ekonomických a technických nástrojov  
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy   
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty   

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 30.6.2006 
finančné zabezpečenie zdroje súkromných investorov  

 
Strednodobá perspektíva 
 

Opatrenie  
riešenie statickej dopravy s pomocou súkromných investorov 
s dôrazom na ekonomické nástroje 

Dlhodobá časová 
perspektíva  2006 – 2015 

 
Opatrenie 5.3.1.4 
 
Ostatné formy dopravy v meste Trenčín – participácia mesta v celoslovenských projektoch  
Úlohou mesta Trenčín je pozitívne politické pôsobenie v rozvojových dopravných projektoch 
s cieľom zlepšenia dopravnej infraštruktúry a zisku z vynútených investícií pre občanov mesta 
(napr. rekonštrukcia železničnej trate).  
 
Realizátor Primátor  
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar životného prostredia a dopravy,  odborné komisie pri MsZ 
Útvar ekonomický   

Termín začatia  2004 
Termín splnenia 2015   

Finančné zabezpečenie 

minimalizácia použitia vlastných zdrojov,  
vynútené investície, 
štátne zdroje 
zdroje EU – podľa koncepcie zdrojov    
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Opatrenie 5.3.1.5 
 
Ostatné dopravné a investičné projekty v meste Trenčín.  
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy   
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1.1.2005  
Termín splnenia Priebežné ročné hodnotenie – 2015 

Finančné zabezpečenie 

minimalizácia vlastných zdrojov  
Súkromné investície  
Zdroje EU   

 
5.3.2 Životné prostredie  
 
Strategický zámer  
 
Zdravé životné prostredie je dôležitým predpokladom kvality života občanov a  udržateľného 
rozvoja obcí a regiónov. Strategickým zámerom mesta Trenčín je zachovanie súčasných 
silných stránok (vyplývajúcich z polohy územia a zachovaných prírodných prvkov) 
a postupné odstránenie slabých stránok (krok 1: eliminácia znečistenia, krok 2: zavedenia 
kontroly a prevencie). Vytváranie priaznivých podmienok a zabezpečovanie informovanosti 
je dôležité premietnuť aj do oblasti životného prostredia – vrátane výchovy ku vzťahu 
k prírodným hodnotám územia.  
Strategickým zámerom mesta Trenčín je starostlivosť o kvalitné životné prostredie a ochranu 
zdravia obyvateľstva, zabezpečenie optimálnej miery vypúšťania škodlivín do ovzdušia 
a vody, zabezpečiť optimálne využívanie pôdy a pôdnych zdrojov, ochranu krajiny 
a informovanosť o životnom prostredí.  
 
Opatrenie 5.3.2.1 
 
Vypracovanie strategického dokumentu koncepcie starostlivosti o životné prostredie v meste 
Trenčín s cieľom popisu stavu životného prostredia a nástrojov jeho správy.   
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy   
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
Termín začatia  1.1.2005 

Termín splnenia 
31.12.2005 (krok 1)  
5 – ročná aktualizácia (krok 2) 

Finančné zabezpečenie 
vlastné zdroje  
500 tis Sk 

 
Opatrenie 5.3.2.2 
 
Zabezpečenie environmentálneho manažmentu pre obyvateľstvo mesta Trenčín 
v nasledovných oblastiach: Odpadové hospodárstvo, mestská zeleň, hygiena a čistota mesta, 
manažment výstavby a územného rozvoja, klíma, ovzdušie, vodné hospodárstvo,  pôda, biota 
a biodiverzita s dôrazom na to, že manažment životného prostredia nebude reštrikčný voči 
rozvoju mesta a zamestnanosti obyvateľstva.    
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Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy   
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty 
Termín začatia  1.1.2006 
Termín splnenia Priebežné medziročné hodnotenie - 2015 

Finančné zabezpečenie 
EU fondy (5 - 9 mil. Sk) 
alternatívne vlastné zdroje (do 2 mil. Sk)  

 
Opatrenie 5.3.2.3 
Zavedenie systému pravidelného informovania o životnom prostredí 
 
Realizátor Útvar životného prostredia a dopravy   
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty 
Termín začatia  1.1.2005 

Termín splnenia 
30.06.2005 
priebežné informovanie do 2015 

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje  
 
5.3.3 Občianska vybavenosť  
 
5.3.3.1 Bytová politika  
 
Strategický zámer  
Strategickým zámerom v oblasti bytovej infraštruktúry a bytovej politiky je docieliť a udržať 
stav, pri ktorom o kvalite a kvantite relevantných komodít budú rozhodovať výlučne 
zainteresovaní aktéri, ktorí sú prenajímatelia a predajcovia vs. nájomcovia a kupci a mesto 
Trenčín bude participovať v čo možno najmenšej miere. Takýto stav založený na rýdzo 
trhovom mechanizme vyznačujúci sa prvkom samofinancovanosti ako jediný objektívne 
reflektuje vzťah ponuky a dopytu po jednotlivých bytoch. Priestor pre mesto Trenčín sa 
nachádza v minimalizácii zasahovania do dobrovoľnej spolupráce jednotlivcov a vo vytváraní 
priaznivých podmienok na súkromné investície a iniciatívu, pričom primárnu zodpovednosť 
za zabezpečenie svojho bývania preberajú jednotlivci, nie mesto alebo štát. Jedna z 
nevyhnutných podmienok pre dosiahnutie cieľového stavu – deregulácia výšky nájomného pri 
prenájme bytových priestorov fyzickými osobami – je garantovaná zákonom. 
V tejto oblasti by malo mesto Trenčín vyvíjať legislatívnu politickú iniciatívu na zmenu 
Občianskeho zákonníka, v ktorom je stále preferovaný nájomca pred vlastníkom bytu, čo je 
jedna z hlavných príčin nerealizácie výstavby nájomných bytov a stále nie najlepšej 
dostupnosti bytového fondu občanom. 
 
Opatrenie 5.3.3.1.1 
Postupný dopredaj všetkých bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta okrem 
sociálnych bytov.  
 
Realizátor Útvar právny a matriky  
Spolupráca na 
realizácii Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia  2004 
Priebežný termín 
plnenia Priebežné medziročné hodnotenie – 2015  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje  
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Opatrenie 5.3.3.1.2 
 
Sociálne byty 
Predefinovanie statusu sociálnych bytov – zníženie štandardov a iniciovanie spolupráce 
s neziskovým sektorom pri vytváraní sociálnej politiky. 
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí  
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický 
Útvar právny a matriky, odborné komisie pri MsZ   

Termín začatia  1.1.2007 
Termín splnenia 31.12.2007  

Finančné zabezpečenie 

vlastné zdroje  
tretí sektor  
štátne zdroje  

 
Opatrenie 5.3.3.1.3 
 
Zabezpečenie implementácie bytovej politiky podporujúcej súkromné iniciatívy jednotlivcov 
s vytvorením motivačných pravidiel.   
 
Realizátor Útvar právny a matriky  
Spolupráca na 
realizácii Útvar ekonomický, Útvar marketingu, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia Priebežné medziročné hodnotenie – 2015 
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.3.3.1.4 
 
Zníženie administratívnych prekážok pri predaji nehnuteľností za účelom bytovej výstavby.  
 
Realizátor Útvar právny a matriky   
Spolupráca na 
realizácii Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ  
Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.12.2006 
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje  

 
S bytovou politikou súvisí i opatrenie č. 5.1.1.2.1 
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5.3.4 Vodárne a kanalizácie  
 
Strategický zámer  
 
Vzhľadom na obmedzenosť slovenskej legislatívy sa javí ako najlepšia možnosť francúzsky 
model, ktorý je založený v poskytovaní služby na princípe konkurencie súkromných 
spoločností a verejnom vlastníctve infraštruktúry. Model má niekoľko výhod, ale i nevýhod.  
Existuje tu konkurencia o trh, ktorej intenzita závisí hlavne na presnom obsahu kontraktu 
a hlavne dobe jeho trvania (max 10 rokov). Druhá prednosť francúzskeho modelu je možnosť 
čerpania zdrojov z EU, čo však predstavuje i nebezpečie, pretože to môže viesť 
k monopolizácii – prílišnému spájaniu sa jednotlivých miest a obcí do jednej spoločnosti. 
V tomto modeli získava monopolnú rentu verejný vlastník infraštruktúry. Motivácie 
k ekonomickému správaniu sa sú obmedzené cenovou reguláciou. Model však nesie 
i nevýhody: najväčším problémom je správanie sa obcí, ktoré môžu často podliehať tlakom 
veľkých firiem na obmedzenie hrozby konkurencie prostredníctvom netransparentných zmien 
zmluvných podmienok. Druhé úskalie je treba hľadať v nutnosti dopredu špecifikovať 
podmienky kontraktu tak, aby bolo jasné, aké sú presné povinnosti prevádzkovateľa a ako sa 
dajú jednoznačne hodnotiť jeho výsledky. S tým súvisí i problematika udržovania 
infraštruktúry, kedy prevádzkovatelia nie sú k údržbe motivovaní systémom, ale musia byť 
k nemu nútení ich vlastníkom, čo by malo byť predmetom i jednotlivých kontraktov.  
Strednodobým strategickým zámerom mesta Trenčín je de-integrovať vodárenské služby, čo 
znamená transformovať TVK na menšie technologické celky a rozdeliť poskytovanie 
vodárenskej služby a služby odkanalizovania, vzhľadom na neopodstatnenosť spojenia týchto 
služieb, či už z historického alebo teoretického hľadiska. Odčlenenie bude viesť k vytvoreniu 
nových čiastkových trhov, racionalizácii poskytovaných služieb a možnosti vyššej 
konkurencie v poskytovaní služieb súkromnými spoločnosťami. 
Z dlhodobého hľadiska (15 – 20 rokov) je najlepším riešením úplný predaj infraštruktúry po 
jednotlivých častiach do rúk súkromným investorov s dôrazom na zmenu legislatívnych 
podmienok – liberalizácia trhu. 
 
Opatrenie 5.3.4.1 
 
Vytvorenie štúdie mapujúcej stav infraštruktúry v majetku TVK, čerpanie Kohézneho fondu 
na obnovu infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre realizáciu investícií v tejto oblasti.  
 
Realizátor Primátor mesta 
Spolupráca na 
realizácii 

TVK 
odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  

Termín začatia  1.1.2006 
Termín splnenia 1.6.2007  

Finančné zabezpečenie 
TVK 
Kohézny fond – 19 mil. Euro  

 
Opatrenie 5.3.4.2 
 
Podpora a tvorba konkurenčného prostredia v systéme vodární a kanalizácií na území mesta 
Trenčín a Trenčianskeho regiónu. Mesto Trenčín zváži svoje pôsobenie v spoločnosti TVK, 
a.s.. Mesto bude podporovať vytváranie technologicky prepojených čiastkových 
vodárenských a kanalizačných trhoch, na ktorých môže vzniknúť konkurenčné prostredie.  
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Realizátor Primátor mesta 
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ , externé subjekty  
Termín začatia  1.1. 2005  
Termín splnenia 31.12. 2007 

Finančné zabezpečenie 

zdroje TVK  
vlastné zdroje  
do 1 mil. Sk  

 
Opatrenie 5.3.4.3 
 
Predaj celej infraštruktúry po jednotlivých častiach súkromným investorom a tvorba 
nereštriktívnych plánov rozvoja s dôrazom na možný vstup konkurencie.  
 
Realizátor Primátor mesta  
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
Termín splnenia 31.12. 2015   
Finančné zabezpečenie Vlastné zdroje mesta a TVK  

 
5.3.5 Kultúra, kultúrne pamiatky a športové aktivity  
 
Strategický zámer  
 
Cieľovým stavom pre mesto je realizácia kultúrnych a športových aktivít na jeho území bez 
priamych zásahov mesta ako verejnej autority. Ideálnym stavom bude realizácia týchto 
služieb na základe dopytu a ponuky pre občanov Trenčína. Vytýčenie tohoto strategického 
cieľa ako i definovanie cieľového stavu má svoj základ jednak v teoretických východiskách 
tohoto plánu ako celku a jednak  v definícii kultúry ako takej.  
Stupeň a miera akulturácie je u každého jednotlivca absolútne odlišná. Nemožno určiť 
všeobecnú mieru akulturácie a už vôbec nemožno definovať kultúru ako verejný statok, ktorý 
môže uspokojiť 60 000 jednotlivcov s rôznou mierou akulturácie. Mesto by malo dbať na to, 
aby sa na jeho území rozvíjali všetky druhy kultúry, o ktoré majú jeho občania záujem. Práve 
v oblasti kultúry, viac ako v ktorejkoľvek inej vystupuje do popredia priama demokracia 
a participácia občana na veciach verejných. Mesto by malo prenechať aktivitu v tejto 
oblasti na svojich občanoch a čo najmenej zasahovať z pozície verejnej autority. Na 
ponechanie rozumnej miery programového pôsobenia samosprávy navrhujeme opatrenia 
popísané nižšie 
 
Opatrenie 5.3.5.1 
 
Zavedenie grantového programu mesta na podporu kultúry, športu a starostlivosti o kultúrne 
pamiatky, z ktorého sa budú podporovať i nosné kultúrne aktivity Mesta Trenčín. 
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Realizátor Útvar kultúry, Útvar marketingu 
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar právny a matriky, Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty   

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.12.2005  

Finančné zabezpečenie 

65% celkových finančných prostriedkov alokovaných do podpory 
kultúry, športu a ochrany kultúrnych pamiatok 
realizácia projektu – vlastné zdroje (100 tis Sk) 

 
Opatrenie 5.3.5.2 
 
Zavedenie voucher systému s presne definovaným zadaním dramaturgického segmentu ako 
ďalšieho nástroja podpory kultúry a športu v meste Trenčín s cieľom podporiť dopyt po 
kultúre, športe, relaxe a voľnočasových aktivitách obyvateľstva.  
 
Realizátor Útvar kultúry, Útvar marketingu  

Spolupráca na 
realizácii 

Útvar právne a matriky 
Útvar ekonomické  
externé subjekty, odborné komisie pri MsZ  

Termín začatia  1.1. 2005 
Termín splnenia 31.12. 2005 

Finančné zabezpečenie 

35% finančných prostriedkov alokovaných do podpory kultúry, športu 
a ochrany kultúrnych pamiatok 
realizácia projektu – vlastné zdroje (250 tis Sk) 

 
Strednodobý zámer 
 

Opatrenie  

ovplyvňovanie politiky v oblasti kultúry a športu 
prostredníctvom licencovania kultúrnych a športových 
subjektov  

Dlhodobá časová 
perspektíva  2006 – 2010 

 
5.3.6 Školstvo  
 
Strategický zámer  
 
Strategickým zámerom mesta Trenčín v oblasti školstva (základné a materské školy) je 
zabezpečiť a udržať stav, kedy o osude školy budú rozhodovať výlučne relevantní aktéri. Na 
jednej strane vlastníci školy/školského zariadenia, na druhej strane potom žiaci a ich rodičia, 
ktorí túto inštitúciu navštevujú a vybrali si ju na základe slobodného rozhodnutia. Vlastníci 
tým, že ekonomicky únosným spôsobom manažujú chod školy a flexibilne reagujú študijným 
programom a doplnkovými službami na dopyt žiakov a žiaci a ich rodičia tým, že na základe 
kvality a ponuky školy si túto vyberú pre svoje štúdium. Snahou samosprávy by mala byť 
maximalizácia úsilia o vytvorenie takého prostredia, v ktorom je možné v čo najväčšej miere 
uplatňovať sociálne – trhové mechanizmy (odštátnenie školských služieb, konkurencia, vstup 
na trh a odchod z trhu) a napomáhať vytváraniu súkromných iniciatív a zmeny legislatívy na 
národnej úrovni – v tomto prípade: 

A. podporovať vznik a chod neštátnych škôl a školských zariadení; 
B. podporovať vstup neštátnych subjektov do procesu prevádzky štátnych škôl a 

školských zariadení (outsourcing), v prípade, že ide o efektívnejšiu formu;  
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C. vyhýbať sa pokusom o umelé udržiavanie neživotaschopných škôl a školských 
zariadení ich dodatočným individuálnym alebo krížovým dotovaním na úkor 
úspešnejších. 

 
Strategickým zámerom vzhľadom na legislatívny stav týkajúci sa kompetencií v oblasti 
základných škôl a školských zariadení je iniciovanie zmeny zriaďovateľa, ktorý by výchovno-
vzdelávací proces (školské služby) poskytoval na základe dopytu a nebol by viazaný inými 
politickými záväzkami. 
 
Opatrenie 5.3.6.1 
Nadviazanie intenzívnej komunikácie medzi zriaďovateľom (mesto Trenčín) a jednotlivými 
subjektami realizujúcimi výchovno – vzdelávacie služby (školy, školské zariadenia, Školské 
zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.) o možnostiach zmeny zriaďovateľa – vytvorenie 
konkrétneho implementačného projektu.  
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí 

Spolupráca na 
realizácii 

Útvar právny a matriky 
Útvar ekonomické, odborné komisie pri MsZ 
externé subjekty  

Termín začatia  1.1. 2005 
Termín splnenia 30.6. 2005 

Finančné zabezpečenie 
vlastné zdroje 
350 tis Sk 

 
Opatrenie 5.3.6.2 
Postupná zmena zriaďovateľských pôsobností v základných školách, teda zmena súčasného 
zriaďovateľa na nového zriaďovateľa podľa návrhu a iniciatívy zástupcov jednotlivých škôl 
(právnická či fyzická osoba – nezisková organizácia). 
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí  

Spolupráca na 
realizácii 

Útvar právny a matriky  
Útvar ekonomický , odborné komisie pri MsZ  
externé subjekty  

Termín začatia  1.5. 2005 

Termín splnenia 
31.12.2010 
priebežné medziročné hodnotenie 

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje 
 
Opatrenie 5.3.6.3 
Postupná zmena zriaďovateľa v školských zariadeniach, teda zmena súčasného zriaďovateľa 
na nového zriaďovateľa podľa návrhu a iniciatívy zástupcov jednotlivých školských zariadení 
(právnická či fyzická osoba, nezisková organizácia). 
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí  
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar právny a matriky, Útvar ekonomický, odborné komisie pri MsZ  
externé subjekty  

Termín začatia  1.5. 2005 

Termín splnenia 
31.12.2010 
priebežné medziročné hodnotenie 

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje 
 
Tieto opatrenia súvisia i s opatreniami č. 5.3.5.1, č. 5.3.5.2, č. 5.1.1.2.3 a č. 5.3.7.2 
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5.3.7 Sociálna politika  
 
Strategický zámer  
 
Strategický zámer mesta Trenčín v oblasti sociálnej politiky bude vychádzať z nasledovných 
princípov: 
1. Priestor pre súkromnú a dobrovoľnú aktivitu 
2. Mesto ako integrátor a koordinátor sociálnej politiky na svojom území  
3. Osobná a hmotná zainteresovanosť klientov sociálnej pomoci 
4. Cielenosť sociálnej pomoci 
 
Sociálna politika sa bude v budúcnosti v meste Trenčín na základe demografického vývoja 
prioritne orientovať na dve základné cieľové skupiny: dôchodcov a mladé rodiny.  
Strategickým zámerom mesta Trenčín v sociálnej politike bude funkcia koordinátora a 
integrátora sociálnych služieb v meste. Správna cesta nevedie formou rozširovania služieb a 
konkurovania si s inými poskytovateľmi, ako napríklad cirkvi či charity, ale formou ich 
využívania a podpory. Namiesto vykonávania samostatnej činnosti bude mesto Trenčín 
vytvárať dobré podmienky pre rôzne dobrovoľné organizácie, najmä formou ich 
zrovnoprávnenia a zavedenia „súťaže“ pri prideľovaní prostriedkov mesta na financovanie 
aktivít sociálnej politiky a podobne. 
 
Opatrenie 5.3.7.1 
 
Zmapovanie sociálnej politiky na úrovni mesta - vypracovanie analýzy a zoznamu všetkých 
inštitúcií (mesto, štát, VÚC, mimovládne organizácie, charity, cirkvi), ktoré vykonávajú 
verejnoprospešnú činnosť v oblasti sociálnej politiky a stanovenie strategických priorít 
sociálnej politiky  
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí  
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty 
Termín začatia  1. 1. 2004 
Termín splnenia 31.3. 2005 
Finančné 
zabezpečenie vlastné zdroje 

 
Opatrenie 5.3.7.2 
 
Koordinácia a integrácia sociálnej politiky s neštátnymi a nemestskými organizáciami 
poskytujúcimi sociálne služby s cieľom zavedenia konkurencie a diverzifikácie zdrojov 
a zavedenie cielenia a merania účinnosti vykonávanej sociálnej politiky 
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí  
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
Termín začatia  1.3. 2005 
Termín splnenia 31.12. 2006 
Finančné 
zabezpečenie 

vlastné zdroje 
zdroje EU – ESF 
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Opatrenie 5.3.7.3 
 
Zachovanie fixného percenta celkových výdavkov na sociálnu politiku z rozpočtu mesta 
Trenčín 
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí  
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar ekonomický 
odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  

Termín začatia  1.1 2007 
Termín splnenia 31.12. 2007 
Finančné 
zabezpečenie vlastné zdroje 

 
Opatrenie 5.3.7.4 
 
Čiastkové krátkodobé opatrenia v oblasti – Príspevky charitám, kluby dôchodcov, detské 
jasle, ZOS, Domovy dôchodcov. 
 
Realizátor Útvar školstva a sociálnych vecí   
Spolupráca na 
realizácii 

Útvar právny a matriky, Útvar ekonomický  
odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  

Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.12. 2005 

Finančné 
zabezpečenie 

vlastné zdroje 
fondy EU - ESF 
štátne zdroje  

 
5.4 Manažment mesta  
 
5.4.1 Manažment mesta  
 
Strategický zámer  
Mestský úrad bude malou flexibilnou organizáciou reagujúcou na potreby občanov mesta 
Trenčín, na potreby vyplývajúce z vyšších zákonných noriem a na predstavy o úlohách a 
funkciách mestskej samosprávy. Počet, funkcie, činnosti a potrebnosť pracovníkov MsÚ sa 
budú kriticky prehodnocovať voči definovaným cieľom, potrebám ich realizácie a procesných 
činností.  
 
Opatrenie 5.4.1.1 
 
Projekt na zníženie nákladov MsÚ Trenčín, zvýšenie flexibility práce a výkonov s cieľom 
profesionalizácie činností a prác jednotlivých pracovníkov úradu (outsourcing).  
 
Realizátor Prednosta mesta   
Spolupráca na 
realizácii 

Jednotlivé útvary MsÚ 
odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  

Termín začatia  2004  
Termín splnenia 31.8. 2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje    
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Strednodobý horizont  
 
Opatrenie  postupné zvyšovanie flexibility organizačnej štruktúry 
Dlhodobá časová 
perspektíva  2005 – 2008 

 
Opatrenie 5.4.1.2 
 
Zavedenie funkcie City Managera  
Zmena názvu „Prednosta mesta“ na „City manager“ so zavedením 1- ročného kontraktu na 
plnenie cieľov stanovených primátorom mesta.  
 
Realizátor Primátor mesta  
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 30.6.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Strednodobý horizont  
 

Opatrenie  

postupné zavádzanie kontraktov pre ostatné oddelenia 
organizačnej štruktúry v nadväznosti na zvyšovanie flexibility 
organizačnej štruktúry  

Dlhodobá časová 
perspektíva  2005 – 2008 

 
5.4.2 Marketing mesta  
 
Strategický zámer  
 
Strategickým zámerom mesta Trenčín v oblasti marketingovej komunikácie je:  
 
Vytvorenie segmentov, ktoré sú základom pri aplikácii diferencovaného marketingu, čo 
znamená vytvorenie vnútorne homogénnych skupín, ktoré sú navonok od seba čo najviac 
odlišné. Na oslovenie skupín sa dajú použiť rovnaké marketingové nástroje a najmä tie, ktoré 
sú pre rozvoj mesta kľúčové. Pre efektívny výkon marketingu by sme odporučili nasledujúcu 
segmentáciu. 

Interné segmenty – segmenty, ktoré hovoria o Trenčíne:  „je naším mestom“. 
Externé segmenty – segmenty, pre ktoré sa môže stať Trenčín „obľúbeným“, či 
dokonca „ich mestom“.  

 
Čiastkové marketingové ciele 
Po rozhodnutí sa pre diferencovaný marketing je potrebné pristúpiť k špecifikácii 
strategických zámerov:  

1. Marketingové aktivity zameriavať na konkrétne segmenty, nie na anonymnú 
masu. Každému segmentu ponúknuť to, čo najlepšie splní jeho požiadavky. Spraviť 
preň mesto príťažlivým. Vzbudiť spokojnosť u interných segmentov, prilákať 
segmenty externé. Zabezpečiť tým ekonomický rast a celospoločenský rozvoj.  

2. Priblížiť reformy interným segmentom tak, aby boli pre ne prijateľné, aby ich čo 
najlepšie pochopili a videli v nich pozitívnu zmenu do budúcnosti. Komunikovať 
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reformy externým subjektom tak, aby v nich videli svoju príležitosť a v čo 
najväčšej miere sa ju snažili využiť. Dôležité informácie musia byť vždy k dispozícii. 

3. Podávať pravidelné informácie obyvateľom o činnosti mestského úradu, 
o problémoch, ktoré musí riešiť, o plánovaných aktivitách. Obyvatelia budú 
informovaní o tom, čo môžu od mestského zastupiteľstva očakávať. 

4. Vytvoriť spätnú väzbu od obyvateľov, ako reakciu na činnosti mestského úradu 
a námet k ďalším aktivitám. 

5. Vytvoriť jednotný imidž mesta a samosprávy. Majetok mesta, korešpondencia 
a pod. musia byť ľahko rozpoznateľné a reprezentatívne.  

6. Dosahovať vysokú efektívnosť marketingových aktivít s nízkymi nákladmi  
7. Zabezpečiť príjemný prvý kontakt s mestom. Prvý kontakt s Trenčínom má 

návštevníka utvrdiť, že rozhodnutie prísť bolo správne. 
 
Opatrenie 5.4.2.1 
 
Definovanie marketingovej segmentácie vhodnej pre mesto Trenčín  
 
Realizátor Útvar marketingu   
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.4.2005  
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.4.2.2 
 
Nastavenie procesu informovania o činnosti MsÚ a pripravovaných reformách 
 
Realizátor Útvar marketingu   
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
Termín začatia  1.4.2005 

Termín splnenia 
31.12.2005 
priebežné medziročné hodnotenie - 2015  

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   
 
Opatrenie 5.4.2.3 
 
Vytvorenie návrhu jednotného image mesta a miestnej samosprávy a zabezpečenie 
príjemného prvého kontaktu so samosprávou 
 
Realizátor Útvar marketingu   
Spolupráca na 
realizácii odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
Termín začatia  1.1.2005 
Termín splnenia 31.12. 2005   
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.4.2.4 
 
Zavedenie merateľných kritérií úspešnosti marketingových aktivít mesta voči vynaloženým 
prostriedkom a naplneniu marketingových cieľov   
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Realizátor Útvar marketingu   
Spolupráca na 
realizácii 

odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
 

Termín začatia  1.4.2005 
Termín splnenia 30.9.2005 
Finančné zabezpečenie vlastné zdroje   

 
Opatrenie 5.4.2.5 
 
Zavedenie realizácie spätnej väzby od občanov mesta Trenčín pre meranie spokojnosti 
občanov s vývojom mesta Trenčín  
 
Realizátor Útvar marketingu   
Spolupráca na 
realizácii 

odborné komisie pri MsZ, externé subjekty  
 

Termín začatia  1.4.2005 

Termín splnenia 
30.6.2005 
pravidelná aktivita v 2- ročných intervaloch   

Finančné zabezpečenie vlastné zdroje 50 000,-Sk pre zadané obdobie   
 
6. Návrh implementácie strategického plánu  
 
Implementácia strategického plánu sa líši od jeho prípravy. Na jeho príprave sa zúčastňovali 
experti pre jednotlivé riešené oblasti, profesionálni pracovníci MsÚ, poslanci mestského 
zastupiteľstva. V rámci prípravy boli zohľadňované názory obyvateľstva, podnikateľskej 
sféry i tretieho sektora. 
 
Návrh implementácie  
 
Implementačné projekty  
 
Implementácia dokumentu je najvhodnejšia prostredníctvom implementačných projektov, 
ktoré môže úrad realizovať sám alebo v spolupráci s externými poradenskými organizáciami. 
Úlohou implementačného projektu je zaviesť dané opatrenie do praxe a ďalej vykonať 
potrebné opatrenia, aby sa pokračovalo v práci navrhnutým smerom, alebo priamo zrealizovať 
opatrenie do jeho úspešného konca.  
 
Výhody implementačných projektov sú nasledovné:  
 

 step – by – step realizácia (realizácia krok za krokom)  
 modulová realizácia stratégie má pozitívny dopad na rozpočet   
 možnosť zapojenia externých poradenských subjektov, ktoré budú tlačiť na realizáciu 

projektov 
 profesionálna realizácia projektu, ktorý je aplikovateľný „just in time“  
 lepšia priechodnosť navrhovaných krokov voči verejnosti – postupná graduálna zmena 

prostredia  
 zlepšenie politického image – spolupráca s profesionálnymi organizáciami  

 
Súčasťou dokumentu je príloha „Úlohy plnenia PHSR mesta Trenčín,“ v ktorej sú 
podrobnejšie rozpísané jednotlivé opatrenia a implementačné projekty.  
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Práca úradu  
 
Jednotlivé implementačné projekty musia byť detailne konzultované s jednotlivými 
pracovníkmi MsÚ. Implementačné projekty ich musia pripraviť na navrhované zmeny, ktoré 
musia byť prijaté a pochopené. To nie je možné bez znalostí pracovníkov úradu, čo dané 
zmeny prinesú, ako sa zlepšia ich pracovné podmienky a čo je cieľom danej reformy, či 
transformácie. Pracovníci MsÚ sú zároveň realizátormi implementačných projektov 
a nositeľmi zmien.  
 
Politická práca  
 
Na úspešné zrealizovanie stratégie prostredníctvom implementačných projektov je vhodné 
vytvoriť pracovnú komisiu, ktorej členmi by mali byť primátor, predsedovia jednotlivých 
komisií úradu, prednosta úradu, vedúci odborov a zapisovateľ. Kompetenciou komisie je 
iniciovanie jednotlivých implementačných projektov, zadávanie realizácie jednotlivých 
implementačných projektov oddeleniam úradu alebo externým poradenským subjektom.  
Práca komisie je vhodná i kvôli následnému politickému procesu prijímania jednotlivých 
opatrení v ostatných komisiách mesta, mestskej rade a mestskom zastupiteľstve. 
 
Intranetový výstup  
 
Jedným z výstupov návrhu stratégie je softwarový prehľadný výstup na roky 2004 - 2007, 
ktorý bude informovať zainteresované strany o cieľoch, nástrojoch ich dosiahnutia, analýzy 
stavu a procesov na základe čoho boli zmeny navrhnuté a teoretických znalostí, prečo sú dané 
opatrenia nevyhnutnými. 
Nástroj pomenuje najdôležitejšie väzby jednotlivých opatrení so stanovením priorít, časového 
harmonogramu a váhy účinnosti cieľa.  
 
Výstupmi bude analitický dokument:  

 tabuľka popisujúca čiastkové ciele, úlohy, zodpovedné osoby a termíny plnenia 
 tabuľka so stanovením jednotlivých úloh z pohľadu zákazníckej, procesnej, finančnej 

a znalostnej perspektívy    
 
Základné faktory úspešnosti implementačných projektov 
 
Implementácia dokumentu prostredníctvom implementačných projektov by mala 
zohľadňovať niekoľko premenných:  
 

1. Cieľový stav, ktorý sa daným opatrením chce dosiahnuť  
2. Pridanú hodnotu daného opatrenia pre  

 spoločenské prostredie (obyvatelia, podnikatelia, kvalita života)    
 finančné úspory zdrojov  

3. relevantnosť subjektu realizujúceho implementačný projekt voči zadaniu 
 

Stratégia ako otvorený dokument  
 
Návrh implementácie a samotná stratégia je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na 
zmeny v okolí, zmeny potrieb obyvateľov mesta Trenčín a legislatívne zmeny vyvolané 
vládou, či Európskou úniou.  

 - 42 - 



Potreba otvorenosti stratégie vyplýva aj zo samotnej podstaty strategického plánovania. 
Jedine otvorenosťou dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít mesta Trenčín, 
ktoré musia reagovať na vzniknuté zmeny v danom prostredí a preferenciách obyvateľov. 
Návrh Stratégie mesta Trenčín zabezpečuje flexibilitu mesta Trenčín flexibilne reagovať na 
vzniknuté zmeny prostredia a požiadavky obyvateľstva.  
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