
Návrh na uznesenie 

Zastupite ľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
12.6.2019 prerokovalo a 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

strategický dokument  „Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“ 
s nasledovnými pripomienkami: 

1) doplniť do Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra v časti 7.2. Pilier II. 
Ekonomika, podnikanie a inovácie, Priorita II.3 Podpora rozvoja malého a stredného podnikania,  
Opatrenie II.3.2 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov zriadenie regionálneho fondu na 
podporu malého a stredného podnikania, pričom nositeľom úlohy zodpovedným za realizáciu bude 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej  republiky; 

2) doplniť do Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra v časti 7.5. Legislatívne    
a systémové opatrenia prioritizáciu okresov Prievidza a Partizánske vo financovaní procesu 
pozemkových úprav, pričom nositeľom úlohy zodpovedným za realizáciu bude Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej  republiky.  

 

B .  ž i a d a  

1) vládu Slovenskej republiky – zadefinovať konkrétnych nositeľov opatrení z Akčného 
plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra na úrovni zodpovedných 
rezortných ministerstiev, vrátane finančného a časového rámca plnenia jednotlivých 
opatrení, osobitne s dôrazom na: 

a) výstavbu rýchlostných komunikácií R2 a R8; 
b) modernizáciu železničnej dopravy; 
c) tvorbu nových pracovných miest a rekvalifikácií; 
d) sociálne zabezpečenie baníkov postihnutých útlmom banskej činnosti; 
e) revitalizáciu území zasiahnutých banskou činnosťou; 
f) podporu inovácií. 

2) vládu Slovenskej republiky – spolupracovať na tvorbe energetickej koncepcie  
pre región hornej Nitry s Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou              
a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (JASPERS); 

3) vládu Slovenskej republiky – vyčleniť dodatočné finančné prostriedky zo štátneho 



rozpočtu Slovenskej republiky a presunúť voľné alokácie finančných zdrojov jednotlivých 
operačných programov Partnerskej dohody na realizáciu opatrení definovaných v Akčnom  
pláne transformácie uhoľného regiónu horná Nitra v aktuálnom programovom období 
2014-2020; 
 
4) vládu Slovenskej republiky – pri príprave nového programového obdobia 2021-2027 
alokovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a európskych 
štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu opatrení definovaných v Akčnom pláne 
transformácie uhoľného regiónu horná Nitra; 

 


