Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o.

mestský región Trnava
hlavné oblasti spolupráce obcí združených v
MFO Trnava

potenciál MFO TT je veľký

región Piešťany
hranice SR
hranice krajov
hranice okresov
mapa chudoby (0-najbohatší; 100-najchudobnejší)
0 - 10
11 - 19
20 - 31
32 - 48
49 - 100
údaje nie sú k dispozícii; vojenské obvody

MFO TT - charakteristika
veľký pohyb obyvateľstva, ale aj chýbajú pracovné sily
•
•
•

denne do okresu TT dochádza 41 074, z okresu odchádza 31561 za prácou a školou
do Trnavy denne prichádza cca 10 000 obyvateľov, z toho 50% z MFO
z Trnavy denne odchádza cca 7500 EAO a 1 200 študentov

počet obyvateľov rastie migráciou, suburbanizácia
•
•
•

vývoj počtu obyvateľov 1996 – 2013 : mesto Trnava: – 4214, obce v MFO + 4735
podiel 65+ : mesto Trnava 11,9%, obce v MFO : 10,1 – 16,3
prognóza prírastku obyvateľov do roku 2020 migráciou

disponibilné plochy
•

veľa voľných plôch pre výrobu a bývanie (15,4 ha brownfield, 6,3 ha priem.parky,
55,6 ha ostatné pozemky)

kapacity služieb nestačia
•
•
•
•
•
•
•
•

rast počtu miest v MŠ + cca 6%
rast počtu miest v ZŠ + cca 10%
potreba nárastu miest v sociálnych zariadeniach z 5,7 na 8,8 / 1000 obyv.
potreba nárastu miest v zdravotníctve z 5 na 10,5 lôžok / 1000 obyv.
rast hustoty cestnej siete : 0,46 – 1,17 km/km2
odpad – rast objemu : separácia, recyklácia
potreba doplnenia vodovodu a kanalizácie
e – government

zmeny, trendy, výzvy

nové výzvy: demografia, hospodárstvo, klíma,
migrácia, priestorový rozvoj
ľudia sa chovajú regionálne (práca, bývanie,
voľný čas, nákupy)
vytvárajú sa nové vzťahy medzi mestom a
vidieckym priestorom
mestá priťahujú investície, ale pociťujú
nedostatok pracovných síl

dva piliere hospodárskeho rastu MR
zlepšovanie konkurenčnej pozície voči iným regiónom, čoho
nevyhnutným predpokladom sú väčší priemyselní investori,
resp. inovatívne firmy. To znamená:
•
•
•

orientácia na priemysel (strojársky, elektrotechnický, automobilový, sériový
textilný..),
ďalšie prepájenie univerzít a priemyslu s veľkými firmami, duálne vzdelávanie
vytváranie klastrov veľkých priemyselných firiem s inými subjektmi
pôsobiacimi v branži/odvetví

diverzifikovanie hospodárskej základne mesta a regiónu
cielenou podporou ďalších odvetví, napríklad:
•
•
•
•
•

orientácia na služby (turizmus, kultúra, história, IT, rôzne oblasti kreatívny
priemysel), získanie investora (-ov), ktorý podporí služby,
podpora potravinárstva, finalizácie regionálnych výrobkov,
podpora malých podnikov odvetvovým zameraním prepojených s veľkou
firmou
podpora rodinného podnikania, malých podnikov,
orientácia na bývanie v kvalitnom životnom prostredí

stratégia MFO do roku 2023
Prispieť k :
• postupnému rastu počtu obyvateľov
• zlepšeniu dopravnej situácie
• rozšíreniu cyklotrás
• rastu kvality vzdelávania v základnom školstve
• efektívnemu využitie existujúcich obecných plôch a objektov,
• lepšej dostupnosti sociálnych služieb
• poklesu ukladaného komunálneho odpadu, rast separácie
• nezvyšovaniu celkového daňového a poplatkového zaťaženia
• lepším podmienkam pre investovanie
• e –governmentu, prvé kroky k open – data
• rastu inovácií
• postupnému prispôsobovanie hospodárstva novým trendom
• rastu počtu prenocovaní
• rozširovaniu spolupráce

čo môže mesto a obce pri súčasnej
deľbe kompetencií
manažment plôch
získavanie plôch, zásobovanie sa plochami, revitalizácia plôch, zvyšovanie ich
hodnoty, prenájom napr. dlhodobo za fixnú cenu, marketing plôch, inkubátory.
dôležitý je regionálny manažment plôch, aby sa obmedzili „konkurenčné súboje“
medzi obcami a nebol prebytok plôch na trhu

služby podnikateľom
(vytvorenie jedného bodu v území, prierezová spolupráca,...).
problémom je deľba kompetencií, preto je potrebné hľadanie spolupráce miest, obcí
a miestnej štátnej správy

informácie a komunikácia, spolupráca
(komplexná stratégia, profil miesta, vytvorenie jedného pracoviska pre rozvoj
regiónu)

finančná podpora
mestá a obce majú tiež, i keď v obmedzenej miere možnosti (priama : finančné
podpory pre podnikanie, nepriama : odpúšťanie daní, poplatkov,....), jedná sa však o
málo vhodný spôsob, môže nastať problém s právom, aj s právom EÚ

hospodárne a profesionálne poskytované verejné služby
verejné politiky v rámci svojich kompetencií

možnosti spolupráce obcí
podpora hospodárstva
spoločný rozvoj plôch a ich využívania
udržanie existujúcich podnikov
usídľovanie nových podnikov

zosieťovanie v regióne, spolupráca v poskytovaní
služieb
spoločné plánovanie (PHSR, ÚPD,...)
školstvo, sociálne veci, ....
doprava, preprava
odpadové hospodárstvo
bezpečnosť
životné prostredie, rozvoj osídlenia
spoločný marketing

neexistuje optimálna veľkosť obce,
ale optimálna „veľkosť úlohy
ako na to?
integračné modely:
zlučovanie obcí, pričlenenie obcí k
mestám
opatrenia nadradenou správnou
jednotkou
regionálny model
spolupráca na báze zmlúv
vytváranie združení obcí
orientovaných na úlohy

dezintegračný model
navzájom si konkurujúce
jurisdikcie mimo hraníc správnych
jednotiek

prínosy spolupráce
spolupráca základ budúcej miestnej politiky

zvýšenie výkonnosti ekonomiky regiónu,
konkurencieschopnosti,
lokálne pracovné miesta
usídľovanie podnikov, prílev pracovnej sily a
obyvateľov bytovou politikou
vyššia efektivita poskytovania služieb, úspory z
rozsahu
plošná účinnosť centier a deľba funkcií v regióne
účinná účasť v medzinárodných programoch
vyššia homogenita a súdržnosť
rýchlejšia reakcia na nové podmienky

rozhodnutie mesta a obcí v MR TT
• inštitucionalizácia
spolupráce - vytvorenie
združenia obcí MFO –
právnickej osoby
• vypracovanie spoločnej
stratégie rozvoja
• zahájenie postupnej
spolupráce na
konkrétnych projektoch
• príprava na spoločné
investovanie projektov
• spolupráca aj mimo
hraníc MFO

zámery združenie MFO 2016 - 2017
2016 - 2017
spoločný phsr
spoločný webportál
2017 - .....
• plán udržateľnej mobility FMO (PUM)
• spoločná politika v oblasti sociálnych služieb + sociálne
centrum TT
• spoločná stratégia rozvoja predškolských a školských
zariadení
• spoločná politika územného rozvoja (LUMAT)
• cyklotrasy
• ochrana pred povodňami

