
náklady na 

projekt/investičný zámer

z toho povinné 

spolufinancovanie

predpokladané vlastné 

zdroje

stav predprojektovej 

dokumentácie, ak relevantné

stav projektovej 

dokumentácie, ak 

relevantné

vyjadrenia dotknutých orgánov

1
Komplexné riešenie modernizácie Verejnej 

knižnice V. Rešetku (so zretľom najmä na budovu 

na Hasičskej ul.)

5 000 000,00 € 250 000,00 € 180 000,00 €

nezačaté, vykonaná ohliadka 

projektantom, ktorý uviedol 

príliš vysoké nároky na statické 

zabezpečenie budovy

nezačaté

nie je definované riešenie, uvažuje sa aj o výstavbe novej budovy, 

budova na Hasičskej nie je vhodná na rekonštrukciu kvôli statike, 

resp. rekonštrukcia budovy by bola finančne príliš náročná. 

Komplexné riešenie okrem rekonštrukcie resp. výstavby novej 

budovy na Hasičskej ulici (prípadne na inom mieste) bude zahŕňať 

nové vybavenie, informačný systém, zavedenie SMART prvkov do 

výpožičného systému a propagácie knižnice, novú interaktívnu 

programovú náplň, modernizáciu knihárskej dielne vrátane 

propagácie zanikajúceho remesla a i. Vlastné zdroje zahŕňajú 

náklady na projektovú prípravu (DUR, DSP, realizačný projekt)

2 Trenčiansky hrad - Hodinová veža 1 000 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 € zrealizovaná zrealizovaná právoplatné stavebné povolenie

rekonštrukcia, reštaurovanie, vytvorenie expozície; revitalizácia 

spevnených p ôch, oddychovej zóny medzi Kasárňami a 

Hodinovou vežou, mobiliár, inteligentné infopanely, zeleň Vlastné 

zdroje zahŕňajú náklady na už zrealizovanú PD, arcgitektonicko - 

historický výskum a reštaurátorský výskum (25 000) a ďalšie 

financie potrebné na dopracovanie PD riešenie aexteriéru vrátane 

výskumov.

3 Trenčiansky hrad - Kavalier 1 000 000,00 € 50 000,00 € 30 000,00 € zrealizovaná zrealizovaná

právoplatné stavebné povolenie, 

potrebná zmena riešenia pre finančne 

menej náročnú variantu oproti 

schválenej

rekonštrukcia, vytvorenie terasy pre kultúrne podujatia, mobiliár, 

spebnené plochy, okolie. Objekt je momentálne neprístupný, 

rekonštrukciou vznikne priestor pre programový balík pre menšie 

tematické podujatia Vlastné zdroje zahŕňajú náklady na už 

zrealizovanú PD a náklady na jej aktualizáciu a doplnenie)

4 Trenčiansky hrad - expozície horný hrad 1 300 000,00 € 65 000,00 € 75 000,00 € zrealizovaná zrealizovaná N/A

vybudovanie novej expozície o dejinách TN hradu cca 500 m2. 

Vlastné zdroje sú vo výške vynaložených financií na projektovú 

dokumentáciu.

6
Trenčiansky hrad - nové expozície v Jeremiášovej 

veži
1 000 000,00 € 50 000,00 € 60 000,00 € nezačaté nezačaté N/A

obnova Jeremiášovj veže, sprístupnenie, vytvorenie expozícií, 

vytvorenie oddychovej zóny pri vstupe/výstupe z Južného 

opevnenia vrátane priestoru pre príležitostné podujatia. Vlastné 

zdroje tahŕňajú náklady na projektovú prípravu obnovy veže, 

úprav okolia vrátane projektu mobiliára a expozície.

7

Trenčiansky hrad - obnova rezidenčných 

priestorov nad vstupnou bránou, komplexná 

rekonštrukcia a adaptácia na priestor pre 

ubytovanie

500 000,00 € 25 000,00 € 40 000,00 € nezačaté nezačaté

existujúce priestory, využívané na veľmi príležitostné ubytovanie, 

potrebná komplexná rekonštrukcia s predpokladom 

rešaturátorských prác. Vlastné zdroje obsahujú náklady na 

prípravný pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu 

obnovy objektu.

8 Trenčianske múzeum - nové expozície 900 000,00 € 45 000,00 € 50 000,00 € nezačaté nezačaté

nové expozície a mobiliár v priestoroch múzea, digitalizácia 

služieb. Vlastné zdroje zahŕňajú náklady na projektovú 

dokumentáciu expozície.

9 Galéria M.A.Bazovského 4 500 000,00 € 225 000,00 € 130 000,00 € nezačaté nezačaté

MPV s mestom, rekonštrukcia budovy, revitalizácia areálu, 

rekonštrukcia "domčeka" v areáli galérie na kreatívno-komerčný 

priestor s rezidenčnými priestormi, vytvorenie open air letnej 

galérie a kultúrneho priestoru. V prípade opustenia budovy 

knižnice na Hasičskej možné odstránenie budovy a rozšírenie 

exteriéru galérie, čím by vznikol nový kultúrny priestor so 

zohľadnením plánovanej účelovej komunikácie. Vlastné zdroje 

zahŕňajú náklady na projektovú dokumentáciu vo všetkých 

stupňoch.

sumár nákladov 15 200 000,00 € 760 000,00 € 605 000,00 €
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