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Rozvojový program verejných prác Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

roky 2014-2016. 
 

   

         V zmysle § 5 zákona č. 260/2007 Z. z. o verejných prácach (ďalej len „zákon“) Trenčiansky 

samosprávny kraj (TSK) spracúva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

(MDVRR) Rozvojový program verejných prác TSK 2014 – 2016. Následne MDVRR SR 

spracúva z návrhov rezortov a samosprávnych krajov Súhrnný program verejných prác 2014 – 

2016 a  Rozvojový program priorít 2014 – 2016, ktoré uznesením schvaľuje Vláda SR. 

       Rozvojový program verejných prác TSK 2014 – 2016 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 2012. 

Požiadavku na zaradenie verejnej práce obce (t.j. každej stavby financovanej z verejných 

zdrojov s nákladom nad 1 327 756,75 € (40 mil. Sk)) do rozvojového programu verejných prác 

kraja predkladá obec samosprávnemu kraju podľa § 5 zákona č. 260/2007 Z.z. každoročne do 

konca januára, následne samosprávny kraj predkladá MDVRR SR rozvojový program verejných 

prác kraja do 15.marca.  

V zmysle zákona č. 260/2007 Z. z. požiadalo MDVRR SR Trenčiansky samosprávny kraj 

o zostavenie Rozvojového programu verejných prác Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2014 – 2016. Trenčiansky samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, zaslal všetkým mestám 

a obciam v kraji žiadosť o  vyplnenie príslušného formuláru v zmysle príslušnej vyhlášky č. 

392/1998 k zákonu s verejnými prácami nad 1 327 756,75 € a jeho následné zaslanie späť spolu 

s projektovými dokumentáciami. Obce, ktoré vyplnili údaje podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 83/2008 

Z. z., a zaslali vyplnený príslušný formulár, boli zaradené do Rozvojového programu verejných 

prác Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2015. 

Nasledovná tabuľka dáva prehľad o verejných prácach obcí TSK pre obdobie 2014 – 2016 s 

nákladmi nad 1 327 756,75 €: 

Okres Počet obcí celkom 

Počet verejných prác 

obcí nad  

1 327 756,75 € 

Celkové náklady 

verejných prác  

v tis. EUR  

Bánovce n/Bebravou 43 2 5 049,52 

Ilava 21 8 14 498,01 

Myjava 17 6 18 232,04 

Nové Mesto n/V. 34 8 49 874,25 

Partizánske 23 3 9 913,91 

Považská Bystrica 28 5 11 755,20 

Prievidza 52 5 21 686,83 

Púchov 21 0 0 

Trenčín 37 8 24 586,30 

C e l k o m 276 43 155 596,06 

 

Rozvojový program verejných prác TSK 2014 – 2016 obsahuje prioritné verejné práce, 

označené písmenom “P“, rozvojové verejné práce, označené skratkou „RVP“ a ostatné verejné 

práce označené skratkou „OVP“. Medzi prioritné VP boli zahrnuté tie VP, ktoré majú spracovanú 

projektovú dokumentáciu a sú pripravené na realizáciu v roku 2014. Do RVP boli zahrnuté ostatné 

VP, kde projektovú dokumentáciu je potrebné ešte spracovať, a môžu byť realizované v rokoch 

2015 alebo 2016. Medzi OVP boli zaradené VP s celkovými nákladmi menej ako 1327 756,75 €. 

Do RVP TSK neboli zaradené tie návrhy, ktoré nespĺňajú kritéria o ich zaradení v zmysle 

ustanovení zákona. 

 

Príloha :  Rozvojový program verejných prác TSK na roky 2014-2016 (tabuľková časť) 


