Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Zásobník projektových zámerov TSK (ďalej len zásobník) je pripravený pre programové
obdobie 2014-2020, resp. 2023 a obsahuje predovšetkým investičné projektové zámery
z programov EÚ najviac relevantných pre TSK: Integrovaný regionálny operačný program,
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Operačný program kvalita životného
prostredia, ako aj ďalších grantových a dotačných schém.
Operačné programy pre programové obdobie 2014-2020 boli Európskou komisiou
schválené. Aktuálne prebieha na strane riadiacich orgánov operačných programov príprava
a vyhlasovanie výziev pre dopytovo orientované projekty, odborné hodnotenie predložených
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a prebieha aj samotná implementácia projektov vrátane verejných
obstarávaní. V IROP boli v priebehu roka 2018 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí
o NFP pre dopytovo orientované projekty, INTERREG V-A SR-ČR v roku vyhlásil výzvu pre
dopytovo orientované projekty, OP Kvalita životného prostredia v roku 2018 nevyhlásil
relevantnú výzvu. Okrem týchto programov boli priebežne vyhlasované výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok aj v OP Ľudské zdroje, OP Efektívna
verejná správa či OP Výskum a inovácie. V týchto operačných programoch sa však
Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok neuchádzal.
Participujeme však na implementácii projektu z OP Technická pomoc a projektu z OP
Efektívna verejná správa.
Tabuľka alokácií operačných programov:

Operačný program
Integrovaný
regionálny
operačný
program
(predpokladaná alokácia pre TSK s alokáciou MK SR
a MZ SR)
INTERREG V-A SR-ČR (alokácia pre celé hraničné
územie krajov: Trnavský, Trenčiansky, Žilinský,
Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj)
• z toho: Prioritná os : Kvalita životného prostredia
Operačný program Kvalita životného prostredia
(alokácia pre SR)
• z toho: Prioritná os 4 (v rámci ktorej môžu byť
realizované projekty VUC)

Celková alokácia
154 720 568 Eur

Z toho príspevok EÚ
131 512 483 Eur

106 046 429 Eur

90 139 463 Eur

71 051 106 Eur
4 322 256 290 Eur

60 393 440 Eur
3 156 998 741 Eur

1 544 192 216 Eur

886 901 768 Eur

Zásobník ďalej obsahuje:
• investičné projekty financované z iných zdrojov financovania:
o vlastné zdroje TSK
o Environmentálny fond
o EEA granty
o dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtov rezortných
ministerstiev
o Kombinácia vyššie uvedeného
• Neinvestičné projekty, financované z vlastných zdrojov TSK a/alebo zo zdrojov EÚ
a ŠR.
II. Osobitná časť
Zásobník projektových zámerov (ďalej len „Zásobník“), schválený Zastupiteľstvom TSK
23.11.2015 a aktualizovaný 28.11.2016 a 11.12.2017 je potrebné opäť aktualizovať na
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základe skutočností, ktoré ovplyvnili prípravu a realizáciu schválených projektových
zámerov.
Oblasť dopravy:
Projektové zámery v oblasti dopravy sú majoritne plánované pre financovanie
prostredníctvom IROP a INTERREG V-A SR-ČR. V nadväznosti na prebiehajúce alebo
ukončené procesy verejného obstarávania boli aktualizované sumy nákladov na projektové
dokumentácie a realizáciu projektov (v projektoch, kde sú upravené sumy známe). Keďže
realizácia projektov je priamo závislá od vyhlásenia relevantných výziev, dĺžky
administratívnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „ŽoNFP“), ale aj od dĺžky procesov verejného obstarávania bola upravená aj
časová realizácia projektov. Viaceré projekty boli rozdelené na etapy pre operatívnejšie
riešenie.
IROP vyhlásil relevantnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
ešte 30.11.2016, výzva je otvorená do vyčerpania alokácie. TSK predložil doposiaľ štyri
ŽoNFP na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy a jednu ŽoNFP na vypracovanie strategického
dokumentu Plán udržateľnej mobility. Všetky ŽoNFP boli schválené, následne boli
uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP a aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavebných prác. Plán udržateľnej mobility je už v spracovaní.
Ďalšie projekty cestnej infraštruktúry sa pripravujú na predloženie, RO pre IROP plánuje
vyhlásenie ďalšej výzvy v 1. polroku 2019.
V programe INTERREG V-A SR-ČR bola vyhlásená výzva s uzávierkou predkladania ŽoNFP
vo februári 2018. TSK predložil jednu žiadosť, ktorá bola schválená a aktuálne prebieha
príprava zmluvy o NFP a verejného obstarávania.
Pripravuje sa aj ďalší projekt rekonštrukcie cesty v Zemianskom Podhradí. RO pre
INTERREG V-A však avizuje očakávané vyčerpanie alokácie po vyhlásení najbližšej výzvy
v 1.štvrťroku 2019. Ďalšie projekty, plánované pre tento program tak budú musieť byť
financované z iných zdrojov.
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku
prislúchajúcom k predmetnému projektu.
Projektové zámery v oblasti cyklistickej dopravy sú plánované majoritne pre financovanie
prostredníctvom IROP. Vzhľadom na zdĺhavý proces spracovania dokumentácií pre územné
rozhodnutia, majetkovo-právne vysporiadanie a následný proces verejného obstarávania
dochádza k ďalšiemu posunu realizácie úsekov, ktorých financovanie je plánované z IROP.
Úseky, realizované z vlastných zdrojov TSK sú aktuálne v realizácii, resp. odovzdané do
užívania a prebieha kolaudačné konanie. Podmienky IROP vyžadujú spoločne so žiadosťou
o NFP predloženie kompletnej realizačnej stavebnej dokumentácie vrátane právoplatného
stavebného povolenia.
Pre zabezpečenie kontinuity cyklotrás v úsekoch, kde nie je možné využiť podporu IROP
bola do Zásobníka zaradená cyklotrasa v úseku Nemšová - Skalka nad Váhom – Trenčín
pod názvom projektu „Na bicykli po stopách histórie“. Žiadosť o NFP bola predložená
k 31.10.2016, následne schválená, v roku 2018 bolo ukončené verejné obstarávanie
a očakáva sa začiatok stavebných prác.
Vzhľadom na avizované vysoké zazmluvnenie alokácie INTERREG V-A SR-ČR boli zo
Zásobníka vyradené doposiaľ nepripravované projekty.
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku
prislúchajúcom k predmetnému projektu. Vyradené projekty sú vyznačené červenou farbou
textového poľa.
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Oblasť školstva:
Projektové zámery v oblasti školstva sú plánované pre financovanie prostredníctvom IROP
a OP KŽP. Z vyššie spomínaných dôvodov je realizácia časti projektových zámerov
posunutá o +1 rok prípadne iné obdobie.
RO pre IROP vyhlásil 21.12.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. TSK ako oprávnený
žiadateľ predložil 18 projektových zámerov, výsledkom ich hodnotenia boli pozitívne
hodnotiace správy pre všetky zámery. V rámci prípravy projektových zámerov boli upravené
pôvodné pracovné názvy projektov.
Následne mohol TSK pristúpiť k predkladaniu žiadostí o NFP. Výzva na predkladanie ŽoNFP
bola vyhlásená taktiež 21.12.2016 ako otvorená do vyčerpania alokácie. Spolu bolo
predložených 12 žiadostí o NFP. V prvom hodnotiacom kole bolo predložených 7 žiadostí,
ktoré boli schválené a boli uzatvorené zmluvy o NFP, projekty sú v implementácii. V druhom
hodnotiacom kole boli predložené 3 žiadosti, všetky boli schválené, doposiaľ neboli
uzatvorené zmluvy o NFP. V treťom hodnotiacom kole boli predložené 2 žiadosti, aktuálne
prebieha odborné hodnotenie.
Suma všetkých predložených žiadostí dosiahla alokáciu výzvy a RO z toho dôvodu výzvu
uzavrel. Vzhľadom na potrebu navýšenia alokácie pre uspokojenie všetkých pripravených
projektových zámerov bude TSK žiadať riadiaci orgán o navýšenie alokácie pre predmetnú
prioritnú os a svoje územie.
Pri projektoch, v ktorých prebehla prípravná fáza realizácie, bola upravená výška
očakávaných investícií podľa požiadaviek energetických auditov a projektových
dokumentácií.
Vzhľadom na lehoty uzatvárania zmlúv o NFP a realizáciu verejných obstarávaní došlo
k posunu realizácie u viacerých projektov. Posun bol spôsobený aj uzatvorením výzvy.
Projekty OP KŽP rovnako zaznamenávajú časový posun v realizácii. Schválené boli dva
projekty, predložené v marci 2016 a boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP:
„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie: 1. etapa“ – projekt je
zrealizovaný, prebieha ešte finančné riadenie projektu;
a „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ – viackrát
opakovaný proces VO, realizácia projektu sa prispôsobuje okrem iného školskému roku.
Lehoty, ktorým podlieha uzatváranie zmlúv s poskytovateľom financovania a lehoty VO
spôsobili omeškanie realizácie týchto projektov.
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bol
predložený v auguste 2017 a po schválení bola uzatvorená zmluva o NFP.
Vzhľadom na odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie sa pripravuje opätovné
vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré tak budú
realizované najskôr v druhom štvrťroku 2019. Dochádza tak k posunu realizácie.
Predloženie ďalších žiadostí a následná realizácia projektov sú viazané na vyhlásenie ďalšej
výzvy na predkladanie ŽoNFP. Vzhľadom na avizované vyčerpanie alokácie OP KŽP pre
subjekty územnej samosprávy boli zo Zásobníka vyradené doposiaľ nepripravované projekty.
Pri projektoch, v ktorých prebehla prípravná fáza realizácie, bola upravená výška
očakávaných investícií podľa požiadaviek energetických auditov a projektových
dokumentácií.
Pri projektoch, kde bolo ukončené verejné obstarávanie bola upravená výška nákladov
na projekt v zmysle výsledku VO.
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku
prislúchajúcom k predmetnému projektu. Vyradené projekty sú vyznačené červenou farbou
textového poľa.

3

Oblasť zdravotníctva:
Projektové zámery v oblasti zdravotníctva sú plánované pre financovanie prostredníctvom
IROP.
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v auguste 2017 výzvu na modernizáciu ústavných
zariadení poskytujúcich akútnu starostlivosť. V rámci tejto výzvy boli zverejnené aj
podmienky oprávnenosti žiadateľa. Týmto môže byť výhradne nemocnica, zaradená do
optimalizovanej siete ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť.
Zároveň je jedným z vylučujúcich kritérií podmienka bezdlžnosti žiadateľa voči štátnemu
rozpočtu a verejnému zdravotnému a sociálnemu poisteniu. Z toho dôvodu bol upravený
predpokladaný čas prípravy a realizácie projektov ostatných nemocníc tak, aby boli schopné
túto podmienku splniť.
V prípade oblasti zdravotníctva nedošlo k posunu predpokladaných termínov.
Oblasť sociálnej starostlivosti:
Projektové zámery v oblasti sociálnej starostlivosti sú limitované oblasťou podpory z EŠIF,
ktorá je určená výhradne na podporu deinštitucionalizácie služieb sociálnej starostlivosti
a podporu služieb na komunitnej úrovni.
Vzhľadom na zložitosť prípravy žiadosti o NFP na podporu deinštitucionalizácie dochádza
k časovému posunu realizácie všetkých plánovaných projektov.
Projekt „Modernizácia zariadenia podporovaného bývania v Stupnom“ ako posledný
zaradený v oblasti sociálnej starostlivosti nebude z IROP podporený, preto bol zo Zásobníka
vyradený.
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku
prislúchajúcom k predmetnému projektu. Vyradené projekty sú vyznačené červenou farbou
textového poľa.
Oblasť kultúry:
V oblasti kultúry je implementovaný projekt „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime
európske tradície“ – prebiehajú stavebné práce na sprístupnení južného opevnenia
Trenčianskeho hradu, v roku 2019 budú realizované aj neinvestičné aktivity projektu.
predpokladané ukončenie realizácie je v auguste 2019.
Projekt „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane
kultúrneho dedičstva“ bude realizovaný čisto ako rekonštrukcia objektu z vlastných zdrojov
TSK.
Projekt „Draškovičov kaštieľ – rekonštrukcia“ s plánovaným zdrojom financovania EEA
granty nebol doposiaľ predložený, nakoľko nebola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok. Dochádza tak k časovému posunu realizácie.
K časovému posunu dochádza aj pri ostatných projektoch v oblasti kultúry z rovnakého
dôvodu absencie relevantnej výzvy.
Projekt „Zateplenie depozitu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi“ bol zo Zásobníka
vyradený vzhľadom na skutočnosť očakávaného vyčerpania alokácie OP KŽP pre subjekty
územnej samosprávy. Zároveň SO pre OP KŽP neplánuje vyhlásiť výzvu pre budovy na
kultúrne účely.
Projektový zámer „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu“ je realizačne
posunutý na roky 2019-2021, nakoľko príprava programových a hodnotiacich dokumentov
príslušnej prioritnej osi IROP zo strany Ministerstva kultúry stále nie je ukončená a doteraz
nie sú presne dané podmienky, za ktorých bude možné projekt realizovať.
Prebieha príprava dokumentácie potrebnej k predloženiu projektového zámeru, doposiaľ
však nebola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP.
Ministerstvo kultúry ako sprostredkovateľský orgán pre IROP pre prioritnú os 3 opäť odložilo
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vyhlásenie výzvy a prebieha aktualizácia podmienok, merateľných ukazovateľov a ďalších jej
nastavení.
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku
prislúchajúcom k predmetnému projektu.
Ostatné projektové zámery
Projektové zámery – zdroj financovania ENVIROFOND:
Projekt „Zlepšenie energetickej efektívnosti v CSS Nová Bošáca“ bol vzhľadom na
obmedzenia poskytovateľa financovania zo Zásobníka vylúčený a budú preň hľadané iné
zdroje financovania. V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy bude zaradený nový projekt.
Boli zaradené nové projekty financované z dotácií MŠVVaŠ SR a MK SR:
„Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
rekonštrukcie telocviční 2018“, ktorého cieľom je rekonštrukcia telocviční v nasledovných
školách Gymnázium Púchov, SPŠ Považská Bystrica a SOŠ Stará Turá. Žiadosť o dotáciu
bola schválená pre uvedené školy , suma projektu zodpovedá potrebám rekonštrukcie
konkrétnych telocviční.
Obnova Domu Janka Jesenského
Žiadosť o dotáciu bola schválená, prebieha realizácia projektu s ukončením do januára 2019.
Projektové zámery, ktoré neboli zo strany poskytovateľa financovania podporené pre limit
finančnej podpory pre rok 2018 zostávajú v Zásobníku s upraveným časovým rozsahom
realizácie a budú znovu predložené v žiadostiach o dotáciu v najbližšej vyhlásenej výzve.
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku
prislúchajúcom k predmetnému projektu.
Neinvestičné projektové zámery
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti v oblasti vyhlasovania výziev IROP obsahuje
táto časť Zásobníka nasledovné zmeny:
Projekty „Rozvoj přirozených dovedností žáků v přírodních vědách“ a „Páteřní poutní
stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ neboli schválené. Sú
pripravené na opätovné predloženie s nezmeneným rozpočtom, dochádza však k časovému
posunu ich realizácie.
Projekt OP Technická pomoc „Informačné centrum CKO“ bude ukončený k 31.12.2018,
plynule však bude pokračovať ďalšou etapu pre roky 2019-2021.
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku
prislúchajúcom k predmetnému projektu.
Zásobník projektových zámerov TSK je základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu TSK.
Pre tie projektové zámery, ktoré sú naplánované ako prioritné s dobou realizácie v rokoch
2019-2021 sa každoročne vyčlenia finančné prostriedky v rozpočte TSK na projektovú
dokumentáciu a spolufinancovanie projektov, aby v prípade zverejnenia výzvy na podávanie
projektov mohli byť projektové zámery predkladané na riadiaci orgán príslušného programu
v čo najkratšom čase. Zásobník je otvorený dokument, ktorý bude každoročne aktualizovaný
podľa potrieb v nadväznosti na prípravu rozpočtu TSK.
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