
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 
o VÚC“) a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č. 137/2014 v znení Dodatku č. 1/2016, Dodatku č. 2/2017 a Dodatku č. 3/2019  
k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej 
len“ Zásady“), článku 33 predkladáme Zastupiteľstvu TSK na prerokovanie                
a schválenie rozhodnutie o neupotrebiteľnosti obstarania dlhodobého majetku 
evidovaného na účte 042 v účtovníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na nerealizované investičné akcie 
(tab. č.1) a (tab.č.2). 

Dôvodom na ich vyradenie bez možnosti ďalšieho využitia je ich neaktuálnosť, 
a to hlavne vplyvom meniacich sa technologických postupov, noriem, predpisov, 
navrhnutých materiálov a dimenzií stavebných prác. 

 

II. Osobitná časť 

Za zmarenú investíciu možno označiť vynaloženie verejných prostriedkov, ktoré sa 
minuli účelu a nie je v dohľade (v moci) Trenčianskeho samosprávneho kraja             
a ani organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  dokončiť zámer investície. 

 

Takýmito investíciami na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku v účtovníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sú:  

 

1. PD – HORNONITRIANSKE MÚZEUM PD: Prestavba objektu 
hornonitrianskeho múzea v Prievidzi 1  
(2008 – Projektová kancelária Ing. Mária Hraňová, Bojnice) 

 30 645,29 € 

Predmetom projektovej dokumentácie (2008) je rekonštrukcia  dvoch objektov a ich 
prestavba (prístavba aj nadstavba) tak, aby vyhovovali účelu a potrebám múzea 
(vytvorenie výstavných a expozičných priestorov). Nezohľadňuje však hlavný 
problém a to podchytenie a odstránenie klesania  samotného založenia pôvodných 
objektov. Pri výstavbe objektov (1960/1961) neboli vykonané sondy podložia 
v mieste realizácie pri zakladaní budov. Nedostatočné zakladanie budov                   
v základových pomeroch (piesky, štrkopiesky) spôsobilo, že dochádzalo                    
k podstatnému sadnutiu stavby a tým sa narušila statika objektov múzea. Z roku 
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spracovania projektovej dokumentácie je tiež zrejmé, že už nespĺňa dnes platné 
technické normy a predpisy. V súčasnej dobe etapovito prebieha realizácia projektu 
Hornonitrianskeho centra vzdelania, súčasťou ktorej je aj s vybudovanie nových  
priestorov pre Hornonitrianske múzeum. Z uvedených dôvodov je projektová 
dokumentácia nepoužiteľná. 

 

2.  PD – HVEZDÁREŇ PARTIZÁNSKE: Rekonštrukcia a dostavba hvezdárne      
v Partizánskom  (2008 – Akad. arch. Marián Strieženec, Beckov) 

 30 415,16 € 

Projektová dokumentácia rieši prestavbu a dostavbu pôvodných priestorov 
hvezdárne. Ide o vytvorenie planetária, hviezdnej galérie, slnečnej galérie, nových 
administratívnych, archívnych a skladových priestorov. Rekonštrukcia sa mala 
realizačne dotknúť architektonického riešenia objektu (nová dispozícia), ako aj 
všetkých profesií (kúrenia, rozvodu vody, kanalizácie, vetrania a vzduchotechniky, 
elektroinštalácie, vrátane prípojok). Uvedený projekt bol spracovaný v r. 2008 v sume 
29.761,67 eur pre účely získania nenávratného finančného príspevku. V rámci 
stavebného konania bola v  roku 2009 projektová dokumentácia zaslaná na 
posúdenie Technickou inšpekciou a.s. Výška za spracovanie posudku k predmetnej 
stavbe bola 203,49 eur. V tom istom roku  bolo vyhotovené aj Tepelno - technické 
posúdenie objektu v hodnote 450 eur. Projekt bol však neúspešný    a podaná  
žiadosť o poskytnutie NFP bola zamietnutá. Vzhľadom na to, že sa ani opakovane 
nepodarilo zabezpečiť financovanie, od realizácie rekonštrukcie projektu v plnom 
rozsahu sa postupne upustilo. Uvedené skutočnosti, ako aj čas ktorý uplynul od 
spracovania PD na rekonštrukciu hvezdárne majú za dôsledok, že sa zmenili jednak 
parametre stavby a taktiež aj platné technické normy a predpisy. 
S rozvojom, pokrokom a inováciami v elektronickom priemysle, ktoré sa výrazne 
prejavili aj v minimálnych požiadavkách v tomto odvetví, by bolo potrebné rozsiahle 
prepracovanie projektu a preto je projektová dokumentácia nepoužiteľná. 

 

3. Obst. PD – CSS CHMELINEC PÚCHOV: Rekonštrukcia fasády a strechy - 
zateplenie, vrátane výmeny okien, loggiových a schodiskových stien DD    
a DSS Chmelinec Púchov  
(2008 – PROJART spol. s r.o., Považská Bystrica) 

 23 344,95 € 

Predmetná projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2008 a rieši demontáž 
poškodených drevených loggiových stien, demontáž jestvujúcich drevených 
a oceľových výplní otvorov, rekonštrukciu poškodených loggií, výmurovky 
balkónových stien, osadenie nových výplní otvorov, zateplenie CSS a vybudovanie 
novej strešnej konštrukcie bez zateplenia, odvedenie dažďových vôd do zmiešanej 
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kanalizácie. Vzhľadom na skutočnosť, že na celkovú realizáciu predmetnej 
investičnej akcie sa v danom období nenašlo dostatok finančných prostriedkov, 
rekonštrukcia bola realizovaná  po častiach v rokoch 2016 a 2018. Prebehla 
kompletná rekonštrukcia balkónov vrátane osadenia nových okien, dverí                   
a presklených stien v celom centre sociálnych služieb. Nezrealizované časti 
projektovej dokumentácie sú navrhnuté podľa stavebnotechnických požiadaviek 
a noriem platných v období spracovania projektu, niektoré riešenia stavebných 
úprav už súčasné normy a predpisy nepripúšťajú (napr. odvedenie dažďových vôd 
do zmiešanej kanalizácie, použitie 50mm polystyrénu ako tepelnoizolačného 
kontaktného systému objektu bez použitia požiarnych zábran z minerálnej vaty,...). 
Vzhľadom k tomu, že  spracovaná projektová dokumentácia nezodpovedá platným 
technickým normám a predpisom sa pre Úrad TSK stala neupotrebiteľnou. 

 

4. PD – Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko 
sociálnej pomoci Slavnica 
(2009 – PIO KERAMOPROJEKT a.s., Trenčín) 

 69 027,87 € 

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie  sú objekty: 

SO 01 Hospodárska Budova (dvojpodlažná podpivničená budova v tvare L 
s valbovou strechou primárne určená na stravovanie vr. kuchyne, administratívu        
a spoločenské vyžitie). Navrhnuté stavebné úpravy pozostávali z búracích prác, 
vybudovania bezbariérového vstupu, výmeny podlahových krytín vo vybraných 
priestoroch, výmeny zariaďovacích predmetov a interiérového vybavenia, výmeny 
okien a dverí, zateplenia obvodového plášťa, rekonštrukcie bleskozvodu. 

SO 02 Ubytovňa (štvorpodlažná budova s valbovou strechou primárne určená        
na opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím).  

Navrhnuté stavebné práce spočívali v búracích prácach, výmene okien a dverí, 
výmene podlahových krytín vo vybraných priestoroch, výmene zariaďovacích 
predmetov, zo zateplenia obvodového plášťa a rekonštrukcie bleskozvodu. V r. 2015 
bolo zrealizované zateplenie a výmena okien ako samostatná akcia pod názvom 
„Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci 
Slavnica“.  

SO 03 Ubytovací pavilón (štvorpodlažná podpivničená budova so sedlovou 
strechou primárne určená na opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím). 

Navrhnuté stavebné úpravy pozostávali z búracích prác, výmeny podlahových krytín 
vo vybraných priestoroch, výmeny zariaďovacích predmetov a interiérového 
vybavenia, výmeny okien a dverí, z realizácie malieb, zateplenia obvodového plášťa, 
rekonštrukcie bleskozvodu, vybudovania lôžkového výťahu, rekonštrukcie rozvodov 
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ÚK vrátane výmeny vykurovacích telies, rekonštrukcie zásuvkovej a svetelnej 
elektroinštalácie, napojenia výťahu a slaboprúdových inštalácií (televízny rozvod, 
DZS, domáci rozhlas, telefón, dverový komunikátor). V r. 2015 bolo zrealizované 
zateplenie a výmena okien ako samostatná akcia pod názvom „Rekonštrukcia            
a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci Slavnica“.  

SO 04 Ubytovací pavilón (štvorpodlažná budova so sedlovou strechou primárne 
určená na opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím). 

Navrhnuté stavebné práce spočívali v búracích prácach, výmene okien a dverí, 
výmene podlahových krytín vo vybraných priestoroch, výmene zariaďovacích 
predmetov, realizácii malieb, zo zateplenia obvodového plášťa a rekonštrukcie 
bleskozvodu, prístavbe lôžkového výťahu, rekonštrukcii rozvodov ÚK vrátane 
výmeny vykurovacích telies, rekonštrukcii zásuvkovej a svetelnej 
elektroinštalácie, napojení výťahu a slaboprúdových inštalácií (televízny rozvod, 
DZS, domáci rozhlas, telefón, dverový komunikátor). V r. 2016-2018 sa bola 
zrealizovaná prístavba bezbariérového výťahu k objektu č. IV, výmena okien a dverí, 
zateplenie objektu, rekonštrukcia balkóna, bleskozvodu, v r. 2019-2020 sa 
zrealizovala rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane výmeny zariaďovacích 
predmetov. 

SO 05 Kotolňa (jednopodlažná budova) 

Projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie a modernizácie existujúcej 
plynovej kotolne z dôvodu jej značnej opotrebovanosti, poruchovosti a zastaranosti 
(výmena 3 ks kotlov za kondenzačné, výmena zásobníkov teplej vody za zásobníky 
s rýchlo ohrevom a objemom 500l, rekonštrukcia motorickej elektroinštalácie a MaR). 
V r. 2013 sa vymenili 2ks kotlov a zásobníky teplej vody, v r. 2014 sa vymenil  1 ks 
kotlov vrátane nových rozvodov napojenia kotlov a zásobníkov v rámci kotolne. 

Hodnota projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli 
SLOVEN“, ktorú vypracovala v r. 2009 spoločnosť KERAMOPROJEKT a.s., Trenčín 
je 66 387,99 eur. V r. 2009 boli Technickou inšpekciou vypracované posúdenia  
projektových dokumentácií v rámci stavebného konania v hodnote 180,88 eur 
a     539 eur. V r. 2012 bolo v hodnote 1920 eur objednaných a dodaných 
organizáciou  KERAMOPROJEKT a.s., Trenčín 6ks kompletnej realizačnej PD na 
investičnú akciu   Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN Slávnica.  
Projektová dokumentácia rieši a navrhuje opatrenia pre dosiahnutie predĺženia 
životnosti samotných objektov, zníženie nákladov na prevádzku zariadenia, ale aj 
zlepšenie životných podmienok klientom. Projekt bol podkladom k žiadosti 
o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov, avšak s neúspešným výsledkom. 
V súčasnej dobe jednak nie sú opatrenia v rámci ktorých, by sa mohol opätovne 
projekt predložiť v danom rozsahu, ako aj počas predchádzajúcich rokov boli 
zrealizované stavebné práce v rôznych rozsahoch na objektoch  SO 04, SO 03 a SO 
05. Vzhľadom na rok spracovania predmetnej dokumentácie je pre realizáciu 
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neaktuálna, nie je v súlade s platnou legislatívou ako aj nezohľadňuje stav objektov 
po uplynulých 11-tich rokov užívania. Z uvedených dôvodov je jej využitie nereálne. 

 

Hodnota na vyradenie za Trenčiansky samosprávny kraj spolu........ 153.433,27€ 

 
 
 

Investíciami na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku v účtovníctve organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  sú:  

 
1. PD – Rekonštrukcia a zateplenie strechy na hl. budove a zateplenie 

severnej časti obj. SOU strojárske TN (2004 – PROTES – združenie -ASE, 
Trenčín) 

 4 305,26 € 

Projekt riešil rekonštrukciu a zateplenie strechy nad hlavnou budovou a zateplenie 
strechy v severnej časti objektu v rámci areálu SOU Pod Sokolicami v Trenčíne.  

Strecha nad hlavnou budovou bola v zlom technickom a materiálovo nevyhovujúcom 
stave, vykazujúca značné hydroizolačné a tepelnoizolačné závady. Navrhnutá bola 
rekonštrukcia strechy s následným zateplením. Strecha v severnej časti objektu 
nevyhovovala z hľadiska tepelnoizolačného. Navrhované bolo jej zateplenie. 
Projektová dokumentácia spoločne s ďalšími podkladmi mala slúžiť ako podklad 
k žiadosti o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov. Finančné prostriedky 
na realizáciu predmetného projektu neboli pridelené. V rámci investičnej akcie, ktorej 
predmetom realizácie bolo opláštenie objektov SOŠ Pod Sokolice sa zrealizovali aj 
najnevyhnutnejšie úpravy strechy. Vzhľadom na rozsah prác, ako aj rok spracovania 
predmetnej dokumentácie, jej neaktuálnosť s platnou legislatívou a so stavom 
objektu po 16-tich rokoch od jej vyhotovenia je jej využitie nereálne. 

 
2. PD – Rekonštrukcia elektrických rozvodov CSS LIPA, Kostolná – Záriečie 

(2012 – LICHTING SK, s.r.o. Trenčín) 
5 000,00 € 

Predmetná projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2012 a riešila návrh 
rekonštrukcie elektrických rozvodov pre elektrické zariadenia v priestoroch budovy 
č.1 a budovy č.2 CSS LIPA. Pripojenie el. inštalácie bolo navrhnuté z hlavnej 
rozvodne NN v objekte č.1 z rozvádzača RH1odkiaľ mal byť napojený objekt č.2 – 
rozvádzač RH2 a následne všetky odberné zdroje v predmetných objektoch.  
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Vzhľadom k tomu, že na realizáciu predmetného projektu neboli pridelené finančné 
prostriedky a v súčasnosti projekt už nezodpovedá všetkým platným technickým 
normám a predpisom, je predmetná PD v danej forme spracovania nepoužiteľná. 

 

3. PD – Rekonštrukcia a modernizácia strechy v budove č. 1 CSS - LIPA, 
Kostolná – Záriečie (2012 – AMK s.r.o. Svinná) 

2 475,00 € 

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2012 rieši rekonštrukciu strechy 
samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu, zastrešeného dreveným krovom 
s valbovou strechou, s neobytným podkrovím. Riešená bola výmena jestvujúcej 
krytiny za novú, výmena dreveného krovu, zateplenie stropu, osvetlenie povalového 
priestoru a nový bleskozvod. Vzhľadom k tomu, že na realizáciu predmetného 
projektu neboli pridelené finančné prostriedky, PD v súčasnosti nie je v predmetnom 
rozsahu aktuálna a už nezodpovedá všetkým aktuálnym požiadavkám a v danej 
forme spracovania nepoužiteľná. 

 

4. PD – Rekonštrukcia kuchyne, Domov sociálnych služieb Zemianske 
Podhradie (2009 – Ing. arch. Stanislav Rentka – RTC, Nové Mesto nad 
Váhom)      

                                                                                                                  6 300,00 € 

Zámerom PD bolo zabezpečenie a zvýšenie štandardu kuchynských priestorov, ale 
v prvom rade zvýšenie stravovacej úrovne, a taktiež zníženie energetickej 
náročnosti technického vybavenia kuchyne. Stavebné úpravy riešili nové dispozičné 
usporiadanie kuchynských priestorov, vytvorenie nových skladových priestorov, 
využitie daného priestoru v maximálnej možnej miere, nové rozvody inžinierskych 
sietí v kuchyni. Stavebné úpravy mali zahŕňať aj prehĺbenie podlahy v kuchyni, 
vytvorenie nového schodiska a nový gastro výťah. Na realizáciu predmetnej PD bola 
podaná žiadosť o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov. Táto žiadosť 
bola zamietnutá. Následne sa z iných zdrojov v posledných rokoch v rámci 
kuchynskej prevádzky priebežne zrealizovalo nasledovné:  komplexná rekonštrukcia 
elektroinštalácie, nová vzduchotechnika, výmena obkladov, výmena niektorých 
spotrebičov. Vzhľadom na rozsah prác, zrealizovanie stavebných a technologických 
zásahov do kuchynskej prevádzky, ako aj rok spracovania predmetnej 
dokumentácie a jej neaktuálnosť s platnou legislatívou, je využitie predmetnej 
projektovej dokumentácie  nereálne. 
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5. PD – Rekonštrukcia rozvodov vody a ústredného kúrenia, Domov 

sociálnych služieb Zemianske Podhradie  
(2012 – Ing. arch. Stanislav Rentka – RTC, Nové Mesto nad Váhom) 

 8 700,00 € 

Projekt riešil výmenu rozvodov vnútorného vodovodu a tiež výmenu rozvodov 
ústredného kúrenia vrátane výmeny vykurovacích telies – DSS Zemianske 
Podhradie. To všetko z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. Na realizáciu 
predmetnej PD bola podaná žiadosť o pridelenie nenávratných finančných 
prostriedkov. Táto žiadosť bola zamietnutá. Následne boli priebežne vymieňané 
radiátory a armatúry, ktoré boli najviac poškodené. Vzhľadom na rozsah prác, 
zrealizovanie časti prác, ktoré boli súčasťou predmetnej dokumentácie ako aj rok 
spracovania predmetnej dokumentácie, jej neaktuálnosť s platnou legislatívou       
a so stavom objektu je využitie predmetnej PD nereálne.   

 
6. PD – Nadstavba a úprava školy, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky 

(PD z r. 2004) 
8 132,51 € 

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2004 riešila nadstavbu budovy školy   
na ulici Chemikov 8 v Novákoch. Na realizáciu predmetnej PD bola podaná žiadosť 
o pridelenie finančných prostriedkov. Finančné prostriedky na realizáciu 
predmetného projektu neboli pridelené. Rozhodnutím predsedu TSK o odňatí správy 
majetku TSK zo dňa  29.01.2016 bol nehnuteľný majetok  - objekt Chemikov 8, 
Nováky odňatí zo správy Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky  dňa 01.02.2016. 
Predmetný objekt bol vyhlásený za prebytočný a určený rozhodnutím zastupiteľstva 
na predaj. 

 

7.  PD – Tepelné hospodárstvo, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky  
 (PD z r. 2007) 

8 221,74 € 

Predmetná projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2007 a riešila 
rekonštrukciu výmenníkovej stanice na ulici Rastislavova. Po prehodnotení systému 
zásobovania teplom bola vypracovaná nová projektová dokumentácia                     
na Rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Podľa tejto novej PD bola daná 
investičná akcia zrealizovaná a zaradená do majetku. Vzhľadom k tejto skutočnosti 
je využitie PD spracovanej v roku 2007 nereálne.  
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8. Odborný statický posudok č.24/2010 SOŠ Nováky, budova A, 2.N.P. – 

kabinet chémie, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky                      
(Stat. posudok z r. 2010) 

238,00 € 

Predmetný posudok bol spracovaný v r. 2010 z dôvodu zaznamenania prasklín        
po výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky. Praskliny boli 
zaznamenané na deliacich konštrukciách v kabinete chémie na 2. nadzemnom 
podlaží. Výsledkom vypracovaného posudku bolo ďalšie sledovanie a následné 
stanovenie optimálneho riešenia stavebných prác. Stavebné práce sa nerealizovali. 
a využitie posudku po desiatich rokoch je nereálne. 

 

9. PD – Rekonštrukcia elektrorozvodov v budove B – Gymnázium Nováky, 
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky (PD z r. 2010) 

1 300,00 € 

Predmetná projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2010 a riešila 
rekonštrukciu elektroinštalácie v objekte školy v tom čase ešte Gymnázia Nováky.  

V roku 2011 bolo uskutočnené spojenie škôl Gymnázium Nováky a Strednej 
odbornej školy v Novákoch. Došlo k zmenám koncepcie potrieb školy, s čím súviseli 
aj zmeny a potreby v riešeniach dispozícií a predmetná PD nebola realizovaná. 
V súčasnosti je PD neaktuálna a to hlavne z dôvodu realizovaných zmien, meniacich 
sa technologických postupov, noriem a navrhovaných materiálov. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti je využitie PD spracovanej v roku 2010 nereálne.  

 
10. PD – Rekonštrukcia elektroinštalácie v práčovni. Odborné posúdenie PD 

rekonštrukcie elektroinštalácie v práčovni, CSS Bôrik, Nitrianske Pravno 
(2011 – INPRO, s.r.o. Prievidza) 

350,00 € 

  48,00 € 

Projektová dokumentácia riešila rekonštrukciu elektrických rozvodov, ističov 
a pripojenie zariadení v práčovni. Následne bol na PD spracovaný odborný posudok. 
Dokumentácia nebola v predmetnom rozsahu realizovaná.  

V súčasnosti projekt už nezodpovedá všetkým platným technickým normám             
a predpisom, predmetná PD v danej forme spracovania je nepoužiteľná. 
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11. PD – Plynová kotolňa – ohrev TUV v ŠZ Gastrocentrum, SOŠ OaS,            

Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín (2006 – Roman Kostelník, Halalovka 13, 
Trenčín) 

 464,71 € 

Projekt riešil ohrev teplej úžitkovej vody v rámci plynovej kotolne a vypracovanie 
osvedčenia IBP Nitra pre navrhované riešenie. Ohrev TÚV bol riešený v rámci 
jestvujúceho objektu školského zariadenia GASTROCENTRUM Trenčín. Realizácia 
podľa predmetného projektu nebola vyhotovená. Nakoľko PD bola spracovaná       
v r. 2006 (neaktuálnosť s platnou legislatívou a zmena technického stavu po 14-tich 
rokoch od jej vyhotovenia), je jej využitie nereálne aj vzhľadom k tomu, že 
v súčasnosti  je vypracovaná PD na celkovú rekonštrukciu školského zariadenia 
GASTROCENTRUM Trenčín. 

 

12. PD – Zameranie GASTROCENTRUM,SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, 
Trenčín  (2006 – Ing. Božena Margočová, Trenčín) 

 663,88 € 

Projektová dokumentácia riešila zameranie skutkového stavu objektu školského 
zariadenia GASTROCENTRUM   Trenčín. Projekt zamerania bol vyhotovený v roku 
2006. Odvtedy prešiel objekt viacerými zmenami. V rámci spracovania aktuálnej 
projektovej dokumentácie pre celkovú rekonštrukciu objektu bolo vyhotovené 
aktuálne zameranie. V súčasnosti predmetný projekt zamerania skutkového stavu 
nezodpovedá skutočnosti a je nepoužiteľný.  

 

13. PD – Rekonštrukcia a revitalizácia ŠZ GASTROCENTRUM,SOŠ OaS,        
Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 
 (2006 – Ing. Miroslav Kubiš – Projekcia stavieb, Selec) 

 8 216,16 € 

Projektová dokumentácia riešila architektonicko-stavebnú a prevádzkovú štúdiu 
rekonštrukcie a obnovy stavby a zariadení v rámci prevádzky školského zariadenia 
Gastrocentrum Trenčín. Rekonštrukcia a obnova podľa predmetného projektu 
realizovaná nebola. Nakoľko PD bola spracovaná v r. 2006 (neaktuálnosť s platnou 
legislatívou a zmena technického stavu po 14-tich rokoch od jej vyhotovenia),  je jej 
využitie nereálne aj vzhľadom k tomu, že v súčasnosti  je vypracovaná PD              
na celkovú rekonštrukciu školského zariadenia GASTROCENTRUM Trenčín. 
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14. PD – Učebňa náboženstva a estetickej výchovy, SOŠ OaS,                          

Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín  (2008 – V siedmom nebi, Trenčín) 
 1 145,52 € 

Projektová dokumentácia obsahovala návrh vnútorných a aranžérskych úprav 
v rámci učebne náboženstva a estetickej výchovy. Nejednalo sa o zásahy               
do nehnuteľného majetku, navrhované úpravy mali hnuteľný, dekoratívny charakter. 
Učebne od roku 2008 prešli ďalšími úpravami. Dokumentácia spracovaná v r. 2008 
je po 12 rokoch nevyužiteľná. 

 

15. PD – Učebňa – Cestovný ruch, SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, 
Trenčín(2009 – byVia s.r.o. , Prievidza) 

 890,00 € 

Projektová dokumentácia riešila úpravu jestvujúcej učebne pre požadované účely 
výučby cestovného ruchu. V rámci návrhu boli riešené stavebné úpravy vrátane 
návrhu zníženého stropu zo sadrokartónu, návrhu osvetlenia ako aj návrhu pódia.  
Tiež bol navrhnutý pracovný nábytok a multimediálne a počítačové vybavenie. 
Projekt obsahoval aj prílohy navrhovaných materiálov a vizualizáciu. Realizácia 
nebola uskutočnená podľa predmetnej PD. PD bola spracovaná v r. 2009 
a v súčasnosti jej realizácia nie je aktuálna. 

 

16. PD – Zateplenie ZF 41 r. 1992 – SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, 
Trenčín, SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín  

   414,92 € 
 

PD riešila zateplenie objektu, výmenu okien budovy školy SOU odevného 
a textilného v Trenčíne, ktorého nástupnickou organizáciou bola SOŠ podnikania, 
Veľkomoravská 14, Trenčín. Tento projekt nebol realizovaný. Všeobecne záväzným 
nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2015, ktorým sa zrušila 
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín sa stala SOŠ OaS, 
Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín nástupníckou organizáciou SOŠ podnikania. 
Následne v r. 2015 prešla PD do účtovníctva SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, 
Trenčín ako nástupníckej organizácie SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín. 
Realizácia predmetného projektu už nie je aktuálna, nakoľko daný objekt bol 
zrekonštruovaný a v súčasnej dobe sa tam nachádza Stredná zdravotnícka škola.  
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17. PD – Zateplenie ZF 41 r. 2005 – SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, 

Trenčín, SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 
                                  1 782,52 € 
 

PD riešila aktualizáciu PD vyhotovenej v r.1992 na zateplenie objektu, výmeny okien 
budovy školy SOU odevného a textilného v Trenčíne, ktorého nástupníckou 
organizáciou bola SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín. Tento projekt nebol 
realizovaný. Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 
č. 15/2015, ktorým sa zrušila Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 
Trenčín sa stala SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín nástupníckou 
organizáciou SOŠ podnikania. Následne v r. 2015 prešla PD do účtovníctva SOŠ 
OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín ako nástupníckej organizácie SOŠ podnikania, 
Veľkomoravská 14, Trenčín. Realizácia predmetného projektu už nie je aktuálna, 
nakoľko daný objekt bol zrekonštruovaný a v súčasnej dobe sa tam nachádza 
Stredná zdravotnícka škola.  
  
 
18. PD – Zateplenie ZF 46 – SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, 

SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín (2005) 
 995,81 € 

PD riešila aktualizáciu PD vyhotovenej v r.1992 na zateplenie objektu, výmeny okien 
budovy školy SOU odevného a textilného v Trenčíne, ktorého nástupnickou 
organizáciou bola SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín. Tento projekt nebol 
realizovaný. Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 
č. 15/2015, ktorým sa zrušila Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 
Trenčín sa stala SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín nástupníckou 
organizáciou SOŠ podnikania. Následne v r. 2015 prešla PD do účtovníctva SOŠ 
OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín ako nástupníckej organizácie SOŠ podnikania, 
Veľkomoravská 14, Trenčín. Realizácia predmetného projektu už nie je aktuálna, 
nakoľko daný objekt bol zrekonštruovaný a v súčasnej dobe sa tam nachádza 
Stredná zdravotnícka škola.  
  
 
19. PD – Kanalizačná prípojka – SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, 

SOŠ OaS, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2010) 
 1 547,00 € 

PD riešila kanalizačnú prípojku DN 200mm so zaústením do jestvujúcej vonkajšej 
kanalizácie DN 300mm a tiež výmenu ležatej kanalizácie vnútornej, uloženej         
pod podlahou 1. podzemného podlažia v SOŠ podnikania na Veľkomoravskej ulici 
14 v Trenčíne. Tento projekt nebol realizovaný. Všeobecne záväzným nariadením 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2015, ktorým sa zrušila Stredná odborná 
škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, sa stala SOŠ OaS, Ul. P. 
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Jilemnického 24, Trenčín nástupníckou organizáciou SOŠ podnikania, 
Veľkomoravská 14 Trenčín. Následne v r. 2015 prešla PD do účtovníctva SOŠ OaS, 
Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín ako nástupníckej organizácie SOŠ podnikania, 
Veľkomoravská 14, Trenčín. Realizácia predmetného projektu už nie je aktuálna, 
nakoľko rekonštrukcia kanalizačnej prípojky bola zrealizovaná počas rekonštrukcie 
budovy školy v roku 2016 podľa novej projektovej dokumentácie. 

 

20. PD – Plynová kotolňa – SOŠ, Ul. Slovenských partizánov 1129/49, 
Považská Bystrica (2005 - TZB Projekt, Púchov) 

 10 124,15 € 

Projekt riešil vybudovanie novej plynovej kotolne umiestnenej v objekte telocvične 
nachádzajúcej sa v areáli SOU stavebného (teraz SOŠ) na ul. Slovenských 
partizánov 1129/49 v Považskej Bystrici. V kotolni bol navrhnutý plynový kotol 
BUDERUS o výkone 90 kW a plynový ohrievač vody, vrátane príslušenstva, 
armatúr, obehových čerpadiel, potrubných rozvodov, elektroinštalácie+MaR. 
Výstupné potrubia z kotolne napojené na jestvujúce rozvody. Dymovody od kotla 
a plynového ohrievača so zaústením do komína o celkovej výške 9,6m. Navrhované 
bolo vykurovanie pre jedáleň, telocvičňu, učebne a internát. Plánovaná realizácia 
predmetnej kotolne bola v danom období zastavená mestom Považská Bystrica.   
V r. 2008 došlo k premenovaniu SOU stavebného na Strednú odbornú školu. 
Vzhľadom k tomu, že realizácia predmetného projektu bola v predmetnom období 
zastavená, PD v súčasnosti nie je v predmetnom rozsahu aktuálna a už 
nezodpovedá všetkým aktuálnym požiadavkám, je PD v danej forme spracovania 
nepoužiteľná. 

 
21. Zariadenie na zber výkopku, OSC, Brnianska 3,Trenčín – Správa ciest TSK, 

Brnianska 3, Trenčín  
(Kúp. zmluva z r. 1993 – dod. MV plus s.r.o., Horní Bříza) 

7 617,92 € 

V r. 1993 bola uzatvorená kúpna zmluva na „Zariadenie na zber výkopku 
vyťaženého zrezávačom krajníc a dopraveného na teleso vozovky a jeho dopravu 
na nákladné vozidlo typu SZ-2000“ medzi Okresnou správou ciest Trenčín 
Brnianska 3, Trenčín (odberateľ) a MV plus s.r.o., Horní Bříza (dodávateľ). Dňa 
13.10.1993 bola uhradená suma za zariadenie vo výške 205 275,- Kč. Zariadenie 
nebolo dodané a spoločnosť, ktorá mala zariadenie dodať medzitým zanikla. Správa 
ciest TSK, Brnianska 3, Trenčín, ako nástupnícka organizácia OSC Brnianska 3, 
Trenčín, delimitáciou eviduje na účte v súvislosti s nákupom predmetného 
zariadenia sumu v hodnote 7617,92 €. Nakoľko dodanie zaradenia po 27 rokoch 
v dohodnutom rozsahu je nereálne je potrebné ho vyradiť. 
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22. PD – Hrabovka - Oporný múr, Správa ciest TSK, Brnianska 3, Trenčín   

(2005 – Fort Art, s.r.o., Trenčín) 
 1 659,70 € 

Projekt riešil oporný múr v obci Hrabovka navrhovaný pozdĺž štátnej cesty po pravej 
strane smerom na Trenčín a jestvujúcej asfaltovej plochy, ktorá slúži pre otáčanie 
autobusov v obci. Oporný múr mal slúžiť na spevnenie kraja rozšíreného 
autobusového otoču a na vyrovnanie terénov popri ceste a spevnených plochách. 
V danom čase sa od realizácie upustilo. V súčasnosti je realizácia projektu 
v navrhovanom rozsahu neaktuálna a vzhľadom k zmene podmienok a miestnych 
pomerov je po 15 rokoch využitie PD nereálne. 

 

Hodnota na vyradenie za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
spolu....................................................................................................... 80.592,80 € 

  

 


	Projektová dokumentácia rieši prestavbu a dostavbu pôvodných priestorov hvezdárne. Ide o vytvorenie planetária, hviezdnej galérie, slnečnej galérie, nových administratívnych, archívnych a skladových priestorov. Rekonštrukcia sa mala realizačne dotknúť...

