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Rozvojový program verejných prác Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na roky 2010-2012. 

 
         V zmysle § 5 zákona č. 260/2007 Z. z. o verejných prácach (ďalej len „zákon“) Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) spracúva pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) 
Rozvojový program verejných prác TSK 2010 – 2012. Následne MVRR spracúva z návrhov 
rezortov a samosprávnych krajov Súhrnný program verejných prác 2010 – 2012 a  Rozvojový 
program priorít 2010 – 2012, ktoré uznesením schvaľuje Vláda SR. 

       Rozvojový program verejných prác TSK 2010 – 2012 tvoria verejné práce miest, obcí 
a samosprávneho kraja (subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) s nákladmi nad 
1 327 756,75 € (40 mil. Sk)a s predpokladaným začatím realizácie v roku 2010. 

Požiadavku na zaradenie verejnej práce obce a TSK, t.j. každej stavby financovanej 
z verejných zdrojov s nákladom nad 1 327 756,75 € (40 mil. Sk), do rozvojového programu 
verejných prác (ďalej len „VP“) kraja predkladá obec samosprávnemu kraju podľa zákona 
každoročne do konca januára, následne samosprávny kraj predkladá MVRR rozvojový program 
verených prác kraja do 15.marca.  

V zmysle zákona požiadalo MVRR SR Trenčiansky samosprávny kraj o zostavenie 
Rozvojového programu verejných prác Trenčianskeho kraja na roky 2010 – 2012. Trenčiansky 
samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, zaslal všetkým mestám a obciam v kraji žiadosť o  
vyplnenie príslušného formuláru v zmysle príslušnej vyhlášky k zákonu verejnými prácami nad 1 
327 756,75 € (40 mil. Sk) a jeho následné zaslanie na TSK spolu s požadovanými projektovými 
dokumentáciami.  

Tab. č.1: Prehľad návrhov obcí podľa okresov na verejné práce nad 1 327 756,75 € (40 mil. Sk) 
na roky 2010 –  2012 

Okres Počet obcí celkom 
Počet obcí, ktoré 
majú zámery nad 

1 327 756,75 € 

Počet zámerov obcí 
nad 1 327 756,75 € 

Bánovce n/Bebravou 43 2 5 
Ilava 21 4 8 
Myjava 17 4 13 
Nové Mesto n/V. 34 12 22 
Partizánske 23 3 5 
Považská Bystrica 28 4 4 
Prievidza 52 9 16 
Púchov 21 4 4 
Trenčín 37 7 9 
C e l k o m 276 51 86 

  
Rozvojový program verejných prác na roky 2010 - 2012 TSK obsahuje prioritné  verejné 

práce, označené písmenom “P“  a rozvojové verejné práce, označené skratkou „RVP“.  Medzi 
prioritné VP boli zahrnuté tie VP, ktoré majú spracovanú projektovú dokumentáciu, a sú 
pripravené na realizáciu v roku 2010. Do RVP boli zahrnuté ostatné VP, kde projektovú 
dokumentáciu je potrebné ešte spracovať a môžu byť realizované v rokoch 2010 alebo 2012. Do 
RVP TSK neboli zaradené tie návrhy, ktoré nespĺňajú kritéria o ich zaradení v zmysle ustanovení 
zákona. 

Rozvojový program verejných prác TSK na roky 2010 - 2012 je zostavený podľa 
jednotlivých kategórií v §7 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Najväčší záujem je 
o verejné práce v oblasti  výstavby, rekonštrukcie vodovodov  a kanalizácií – 29, približne 
polovičný je záujem o stavby na poskytovanie sociálnych služieb – 14. Viac ako 10 verejných prác 
je v kategóriách: stavby pre cestovný ruch a šport, budovanie centier miest a obcí – 13, školské 
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stavby – 12 a stavby v oblasti životného prostredia odpadové hospodárstvo, protipovodňové 
opatrenia – 10. V ostatných kategóriách je menej ako šesť verejných prác: priemyselné parky – 6, 
stavby bytov a bytových náhrad – 4, stavby pre kultúru – 3, stavby pre zdravotnú starostlivosť – 2 
a ostatné – 3. 

 
Rozvojový program verejných prác TSK na roky 2010 - 2012 zahŕňa zámery verejných prác 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti a zámery miest 
a obcí TSK.  

Medzi prioritné zámery Trenčianskeho samosprávneho kraja patria: Rekonštrukcia 
pavilónu C DD-DSS Myjava a  Dostavba Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín.  

Medzi prioritné zámery obcí patria: Modernizácia I. ZŠ Viestova Myjava; Rekonštrukcia; 
Rekonštrukcia domu opatrovateľskej  služby – DOS Myjava; Rekonštrukcia CMZ ; Myjava; Polder  
Svaceník; Myjava / Turá Lúka /; KBV Kamenné – Myjava (1. Bytový dom č. 105; 2. 3x6 bytových 
jednotiek). 

 
Prehľad stavieb podľa kategorizácie zákona: 

 
Stavby pre zdravotnú starostlivosť – spolu 17 750,7 tis. € (534,8 mil. Sk) 
 
Rozvojové verejné práce: 
Komplexná rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice NsP Považská Bystrica  
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - I. a II. etapa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 
 
Stavby na poskytovanie sociálnych služieb – spolu 29 424,94 tis. € (886,5 mil. Sk) 
 
Prioritné: 
Rekonštrukcia pavilónu C DD-DSS Myjava  
 
Rozvojové verejné práce: 
Komplexné riešenie SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci Slávnica   
Vybudovanie špecializovaného pracoviska pre klientov (seniorov) s Alzhaimerovou demenciou, 
rekonštrukcia a modernizácia Centra sociálnych služieb Trenčín-Juh 
Rekonštrukcia plochých striech na sedlové s možnosťou zvýšenia kapacity a následné zateplenie 
týchto budov Domov dôchodcov - DSS Bánovce nad Bebravou 
Domov dôchodcov Dolné Srnie 
Dom opatrovateľskej služby ÚSS Bošáca 
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia – Trokanová, Myjava  
Výstavba Domu seniorov, Svinná 
Zariadenia sociálnych služieb Uhrovec 
Senior centrum, Handlová 
Stredisko sociálnych služieb v obci Kanianka         
Domov dôchodcov, Nové Mesto n/Váhom 
Vybudovanie Centra sociálnych služieb Nová Dubnica 
Rekonštrukcia domu opatrovateľskej  služby – DOS Myjava 
 
Stavby pre kultúru – spolu 7 679,08 tis. € (231,3 mil. Sk) 
 
Rozvojové verejné práce: 
Zriadenie Mestskej galérie a knižnice s bezbariérovým prístupom, Mesto Nová Dubnica 
Rekonštrukcia budovy bývalej hudobnej školy, Nové Mesto n/Váhom 
Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu - Hospodárska budova, Hodinová veža. Kasárne, Mlynská 
Veža - s využitím priestorov na kultúrno spoločenské účely.  
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Stavby pre cestovný ruch a šport, budovanie centier miest a obcí – spolu 38 344,5 tis. €  
(1 155,2 mil. Sk) 
 
Prioritné: 
Rekonštrukcia CMZ , Myjava  
/ doprava,  spevnené plochy, siete, zeleň, imobiliár, SO 04 – tržnica, premostenie rieky  / 
 
Rozvojové verejné práce: 
Rekonštrukcia športového areálu v obci Poruba 
Zimný štadión- dostavba, Bánovce n/Bebravou 
Aquapark, Handlová 
Rekonštrukcia Nám. Slobody Lednické Rovne 
Pešia zóna - Nám. baníkov, Handlová 
Revitalizácia CMZ v Starej Turej  - Rekonštrukcia komunikácií, cestnej infraštruktúry, chodníkov 
a zelene. 
Námestie T.G.Masaryka, Pešia zóna Trenčianske Teplice 
Rekonštrukcia Mierového námestia, vytvorenie oddychovej zóny v Novej Dubnici 
Riešenie centrálnych priestorov v obci Krajné  
Úprava námestia s prvkami verejnej  zelene, rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zastávky 
v Novákoch 
Regenerácia sídiel, Bánovce n/Bebravou 
Rekonštrukcia Ulíc Železničná -Banská, Nové Mesto n/Váhom 
 
Školské stavby – spolu 28 907,81 tis. € (870,9 mil. Sk) 
 
Prioritné: 
Dostavba Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín 
Modernizácia I.  ZŠ Viestova Myjava  
 
Rozvojové verejné práce: 
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a zlepšenie podmienok, v ktorých je realizovaný 
vzdelávací proces SOŠ Nováky 
Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy v Trenčíne org.zl. SPŠ 
stavebná, SOŠ Trenčín 
Rekonštrukcia Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi (opláštenie budovy, výmena okien, 
rekonštrukcia elektroinštalácie, osvetlenie, štruktúrovaná kabeláž na rozvod internetu) 
Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva objektov Spojenej školy Handlová 
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami 
(rekonštrukcia objektu kaštieľa a budovy DM) ZSŠP Pruské 
Komplexné zateplenie objektu Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne 
Rekonštrukcia a modernizácia objektu školy vrátane zníženia vysokej energetickej náročnosti 
prevádzky (rekonštrukcia podkrovia) Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto n.V 
Komplexná dostavba areálu školy. SOU, Ul. Falešníka č.6 Prievidza 
Rekonštrukcia MŠ I. na Dom opatrovateľskej služby, Lehota pod Vtáčnikom 
Rekonštrukcia ZŠ Ul. Komenského, Stará Turá 
 
Životné prostredie- odpadové hospodárstvo, protipovodňové opatrenia – spolu 38 421,9 tis. € 
(1 157,5 mil. Sk) 
 
Prioritné: 
Polder  Svaceník, Myjava / Turá Lúka /  
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Rozvojové verejné práce: 
Regulácia vodných tokov (ochrana pred povodňami) - obec Domaniža 
Úprava podhradského a Chmelinského potoka, Pruské 
Viacúčelová vodná nádrž, Lehota pod Vtáčnikom 
Bioplynová stanica Bošany 
Segregácia biologicky rozložiteľných odpadov, Myjava  
Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Handlová 
Modernizácia rozvodov tepla a zmena palivovej základne v prospech biomasy v Partizánskom 
Rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica 
Uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice - Kaňová 
 
Životné prostredie - Stavby vodovodov a kanalizácii – spolu 116 884,8 tis. € (3 521,3 mil. Sk) 
 
Rozvojové verejné práce: 
Kanalizácia obce Považany 
Kanalizácia a ČOV Kamenec pod Vtáčnikom 
Kanalizácia obce Omšenie 
Kanalizácia mikroregiónu Krajné  
Kanalizácia a ČOV Vrbovce 
Kanalizácia ČOV Mojtín  
Soblahov - splašková kanalizácia 2.časť 
Dobudovanie kanalizácie v obci Bzince p/Javorinou a v Hrušovom 
Splašková kanalizácia 1.etapa, Zamarovce 
Kanalizácia obce Drietoma 
Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV 
Kanalizácia - Kálnica 
Veľká Javorina - Bradlo, odkanalizovanie mikroregiónu St. Turá 
Stará Turá - Trávniky - vodovod 
Kanalizácia Moravské Lieskové 
Vodovod Moravské Lieskové 
Kanalizácia mestských častí Lehota a Morovno, Handlová 
Spoločná kanalizácia mikroregiónu "Rudnaj", časť Potvorice 
Kanalizácia obce Hrádok  
Plevník - Drienové - kanalizácia a ČOV 
Vodovod a kanalizácia obce Lysá pod Makytou 
ČOV a kanalizácia pre obce Bošáca, Zem. Podhradie a Tr. Bohuslavice 
Kanalizácia, Adamovské Kochanovce 
Kanalizácia - Mor. Lieskové - Dolné Srnie 
Kanalizácia a ČOV Bošany  
Vybudovanie kanalizácie Bystričany 
Kanalizácia Beluša - II. Etapa 
Rozšírenie mestskej ČOV, Nové Mesto n/Váhom 
Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom, 
Hôrka nad Váhom 
 
Doprava- pozemné komunikácie – spolu 33 015,9 tis. € (994,6 mil. Sk) 
 
Rozvojové verejné práce: 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov obce Domaniža 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Ilave 
Cestné komunikácia Moravské Lieskové 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  Pruské 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Myjava  
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Lávka cez rieku Váh z Ostrova Trenčín do Zamaroviec 
Cesta II/574 Ilava - Valaská Belá - (Temeš).  
Cesta III/050043-4 - Uhrovec - Žitná - Omastiná a Kšinná 
Cesta II/507 - Trenčianke Stankovce  - Hôrka n/V. 
Cesty č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice – Podkylava 
Preložka cesty II/581 - obchvat Stará Turá 
Rekonštrukcia úseku cesty č. II/519 od hraníc TSK - ŽSK smerom na obec Nitrianske Pravno 
 
Stavby bytov a bytových náhrad – spolu 17 546,5 tis. € (528,6 mil. Sk) 
 
Prioritné: 
KBV Kamenné – Myjava     
 
Rozvojové verejné práce: 
Výstavba nájomných bytov, príprava územia pre výstavbu IBV a BD, Bošany 
Výstavba bytového domu v obci Kanianka    
Byty s nižším štandardom, Bánovce n/Bebravou 
 
Priemyselné parky – spolu 16 999,4 tis. € (512,1 mil. Sk) 
 
Rozvojové verejné práce: 
Priemyselný park Plevník - Nadteplište 
Revitalizácia hnedých parkov – infraštruktúra, Myjava  
Priemyselná zóna Prievidza - Západ 2 
Prístupová komunikácia do priemyselnej zóny - Handlová 
Priemyselné parky, Bánovce n/Bebravou 
Revitalizácia browfieldu stará tehelňa v Košeci 
 
Ostatné - Výstavba inžinierskych sietí pre bytovú výstavbu  – spolu 8 962,4 tis. € (270,0 mil. 
Sk) 
 
Rozvojové verejné práce: 
Výstavba inžinierskych sietí ÚPZ Stráne pod ihriskom, Bošáca 
Geografický informačný systém Myjavského regiónu 
Integrovaná stratégia rozvoja mestskej oblasti, Handlová 
 
Tab. č. 2: Prehľad nákladov jednotlivých kategórií verejných prác   

Kategória VP: Počet VP Náklady 
Stavby pre zdravotnú starostlivosť 2 17 750,7 tis. € 
Stavby na poskytovanie sociálnych služieb 14 29 424,94 tis. € 
Stavby pre kultúru 3 7 679,08 tis. € 
Stavby pre cestovný ruch a šport, budovanie centier miest a obcí 13 38 344,5 tis. € 
Školské stavby 12 28 907,81 tis. € 
Životné prostredie- odpadové hospodárstvo, protipovodňové 
opatrenia 

10 38 421,9 tis. € 

Životné prostredie - Stavby vodovodov a kanalizácii 29 116 884,8 tis. € 
Doprava- pozemné komunikácie 12 33 015,9 tis. € 
Stavby bytov a bytových náhrad 4 17 546,5 tis. € 
Priemyselné parky  6 16 999,4 tis. € 
Ostatné  3 8 962,4 tis. € 
SPOLU:  108 353 938,0 tis. € 
 


