
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

Európska únia schválila v roku 2015 stratégiu energetickej únie, ktorej súčasťou je balík 
Čistá energia pre všetkých, ktorého úlohou je uľahčenie prechodu z fosílnych palív k čistejšej 
energii v zmysle  záväzkov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, vyplývajúcich 
z Parížskej dohody. V roku 2017 bola Európskou komisiou zriadená Platforma pre uhoľné 
regióny v transformácii, do ktorej bol ako jeden z pilotných regiónov zaradený región hornej 
Nitry. 
V zmysle záverov z rokovania zástupcov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, 
Zboru poradcov predsedu vlády SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja, miestnych 
samospráv a občianskej spoločnosti, ktoré sa konalo vo februári 2018 na pôde 
Trenčianskeho samosprávneho kraja bola Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom uložená úloha vypracovať 
Akčný plán transformácie regiónu hornej Nitry. Dokument bol zároveň vypracovaný v súlade 
s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 580/2018 zo dňa 12.12.2018 k návrhu 
problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného 
hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. 
 
 
II. Osobitná časť 

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra bol pripravený ako súčasť projektu 
Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra, ktorý dodáva spoločnosť 
PricewaterhouseCoopers pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
a Trenčiansky samosprávny kraj, a ktorý je financovaný Európskou komisiou - Službou  
na podporu štrukturálnych reforiem (EC SRSS) na základe zmluvy číslo SRSS/SC2018/044 
Lot 1 z dňa 12.9.2018. 

Akčný plán je dokumentom, ktorý obsahuje východiská, piliere a opatrenia pre realizáciu 
vízie transformácie regiónu na atraktívny a sebestačný región, kde sa bude ekonomika 
rozvíjať v symbióze s čistým životným prostredím a dobrým prepojením na iné ekonomické 
centrá. 

Pre vypracovanie dokumentu bola Úradom podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu (ÚPVII), sekciou Centrálny koordinačný orgán, zriadená pracovná skupina 
na jeho tvorbu. Členmi pracovnej skupiny sú okrem ÚPVII zástupcovia TSK, rezortných 
ministerstiev, ktoré plnia funkciu riadiacich orgánov operačných programov Partnerskej 
dohody, miestnych samospráv z regiónu hornej Nitry, občianskej spoločnosti a odbornej 
verejnosti.  

Celý proces spracovania Akčného plánu prebiehal participatívne so zapojením všetkých 
dotknutých skupín od lokálnych aktérov, cez samosprávu, štátnu správu, vládnu úroveň až 
po Európsku komisiu. Predkladaný dokument obsahuje zapracované pripomienky odbornej 
aj širokej verejnosti, ktoré boli doručené počas lehoty na pripomienkovanie resp. predložené 
počas verejných prerokovaní Akčného plánu. 
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Dokument pozostáva z 5 hlavných kapitol: 

• Manažérske zhrnutie  

• Východiská akčného plánu  

• Vízia a ciele transformácie regiónu  

• Akčný plán transformácie regiónu – definuje piliere transformácie, špecifické priority    
a opatrenia v rámci každého piliera. Základnými piliermi akčného plánu sú: 
I)  Mobilita a prepojenosť regiónu 
II) Ekonomika, podnikanie a inovácie 
III)  Udržateľné životné prostredie 
IV)  Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

• Možnosti financovania akčného plánu  

• Časový plán a aktualizácia Akčného plánu 

Súčasťou Akčného plánu je zoznam indikatívnych projektov, ktorých zámery boli predložené 
v priebehu spracovania Akčného plánu od všetkých aktérov, ktorí plánujú projekty realizovať 
v dotknutom území. Tento zoznam bude periodicky aktualizovaný spolu s aktualizáciou 
Akčného plánu. 

Neoddeliteľnou súčasťou Akčného plánu je návrh na uznesenie Vlády Slovenskej republiky  
k Akčnému plánu transformácie regiónu horná Nitra. 

Dokument bude jedným z pozičných dokumentov pre rokovania o podmienkach čerpania 
eurofondov v  novom programovom období 2012-2017. 

Akčný plán definuje úlohy aktérov, ktorí budú na transformácii regiónu hornej Nitry 
participovať, vrátane úloh pre Trenčiansky samosprávny kraj, definovaných v rámci jeho 
kompetencií a to najmä v oblasti dopravy vrátane nemotorovej dopravy, školstva vrátane 
celoživotného vzdelávania, zdravotníctva, poskytovania sociálnych služieb, životného 
prostredia. Tieto budú realizované prostredníctvom projektov, financovaných s využitím 
zdrojov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, EŠIF a vlastného rozpočtu TSK postupne 
tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele v príslušných oblastiach. Tento záväzok je potrebné 
potvrdiť uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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