
Príloha č. 4 Súhrnný prehľad projektových zámerov mesta (Formulár č. P 3)

Stručný popis 

Oblasť, na 

ktorú je 

projektový 

zámer 

orientovaný

Stav pripravenosti 

projektového 

zámeru 

Priorita zámeru

Ukazovateľ / jednotka

Plánovan

á 

hodnota

1 2 3 4 6 6a 8 9 11

1

Rekonštrukcia budovy bývalých detských 

jaslí na Ul. M. R. Štefánika na obchodno-

kancelárske priestory

Prestavba budovy a vytvorenie priestorov vhodných na podnikateľské účely – 

kancelárske a maloobchodné priestory ako aj priestory pre komunitné a neziskové 

organizácie

Investičný Zamestnanosť

počet priestorov (kancelárií a 

obchodov) vhodných na 

podnikateľskú činnosť

6 V štádiu úvah 7 - 12/2017 72 000,00 €
Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  

Podnikateľské 

subjekty ako 

potenciálni 

užívatelia týchto 

priestorov a 

Technotur s.r.o.

2
Výstavba bytového domu na Ul. 

Hlubockého

Zvýšenie počtu bytových jednotiek v meste. Jedná sa o bytový dom v zastavanom 

území obce o rozlohe 847 m2. Investor zabezpečí výstavbu bytového domu a mesto ju 

po jeho kolaudácii odkúpi prostredníctvom úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Investičný
Sociálna 

infraštruktúra
počet bytových jednotiek 15

Hotové VO, 

vybraný dodávateľ                                  
1 - 11/2016 750 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  

STINEX, s.r.o., ako 

dodávateľ stavby

3
Výstavba dvoch bytových domov – 

Námestie slobody

Zvýšenie počtu bytových jednotiek v meste. Jedná sa o 2 bytové domy v zastavanom 

území obce s celkovou podlahovou plochou do 7 600 m2. Investor zabezpečí 

výstavbu dvoch bytových domov a Mesto ich po kolaudácii odkúpi prostredníctvom 

úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Investičný
Sociálna 

infraštruktúra
počet bytových jednotiek 36 V štádiu úvah 9/2018 - 3/2021 1 500 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

Stavebná spoločnosť 

vybraná výberovým 

konaním

4
Prestavba Domu špecialistov na bytový 

polyfunkčný dom

Zvýšenie počtu bytových jednotiek v meste a skvalitnenie služieb poskytovaných 

obyvateľom mesta
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

zvýšenie počtu bytových 

jednotiek v meste 
56

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

9/2018 - 3/2021 760 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

Technotur s.r.o.

5
Cyklochodník Stará Turá - Narcie – 

Hlavina - Nová Lhota

Miestna komunikácia  Stará Turá – Nová Lhota – nevysporiadané pozemky pod 

cestou. Úsek od Klimáčkov po Hlavinu vybudovať, úsek od Hlaviny po štátnu hranicu 

rekonštruovať. Mesto je investorom iba v časti svojho katastrálneho územia

Investičný Cestovný ruch
dĺžka vybudovaného 

cyklochodníka v metroch
21 000

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

7 - 12/2016 807 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

Obec Poriadie, Obec 

Stará Myjava, Obec 

Nová Lhota

6
Cyklochodník Stará Turá - Dubník - 

Kostolné

Miestna komunikácie v k.ú. Stará Turá, Kostolné, Hrašné, Vaďovce. Spoluúčasť 

mesta sa prepočíta na základe dĺžky cyklochodníka v k. ú. Projekt by mohol byť 

predložený prostredníctvom Združenie miest a obcí Dubník 

Investičný Cestovný ruch
dĺžka vybudovaného 

cyklochodníka v metroch
6 000 V štádiu úvah 7 - 12/2017 312 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

Združenie miest a 

obcí Dubník a obce 

Kostolné, Hrašné, 

Vaďovce 

7
Výstavba cyklochodníka, lesoparku a 

náučného chodníka v lokalite Dubník

Miestna komunikácia v k.ú. Stará Turá, v lokalite Dubník, vytvorenie náučného 

chodníka k Štúrovej skale. Investorom by malo byť mesto, avšak projekt môže byť 

predložený cez združenie Dubník

Investičný Cestovný ruch

dĺžka vybudovaného 

cyklochodníka v metroch; plocha 

lesoparku; počet informačných 

tabúl NCH

4 000 ;

5 ha;

4 tabule

V štádiu úvah 6/2017 - 12/2017 512 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

Združenie miest a 

obcí Dubník

8

Výstavba samostatného cyklistického 

chodníka z mesta smerom k areálu 

bývalej Chirany vrátane infraštruktúry 

pre cyklistickú dopravu 

Vybudovanie cyklochodníka z mesta smerom k areálu bývalej Chirany, kvôli 

bezpečnosti cyklistov a zníženiu emisií výfukových plynov. Vybudované budú aj 

prvky drobnej infraštruktúry pre cyklistickú dopravu ako sú altánky, stojany na 

bicykle, koše apod.. Projekt by mohol byť riešený cez IROP prostredníctvom KR - 

MAS.

Investičný Cestovný ruch
dĺžka vybudovaného 

cyklochodníka v metroch
1 500 V štádiu úvah 7/2017 - 12/2017 212 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

9 Rekonštrukcia NKP Husitská veža
Jedná sa o rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky. Potreba využiť grantový 

program Ministerstva kultúry SR.
Investičný Cestovný ruch

počet zrekonštruovaných 

pamiatok národného významu
1

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

5 - 8/2016 52 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

10

Rekonštrukcia DK Papraď a zníženie 

energetických nákladov zateplením a 

využitím solárnej energie

Dom kultúry Papraď, kde sa organizujú spoločensko-kultúrne podujatia v miestnej 

časti Papraď je v zlom technickom stave vyžadujúcom si rekonštrukciu i zmenu 

vykurovania. Podmienkou je renovácia budovy na nízkoenergetickú budovu

Investičný Cestovný ruch
zrekonštruovaná budova 

Kultúrneho domu
1 V štádiu úvah 7 - 11/2017 442 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

11 Vybudovanie detského ihriska Kujanovec
Cieľom projektu je podporiť voľnočasové aktivity detí. Dotáciu žiadať z menších 

grantových systémov ako Pontis, Nadácia ZSE, príp. TESCO, Slovenská sporiteľňa
Investičný Cestovný ruch Vybudované nové detské ihrisko 1 V štádiu úvah 7 - 8/2018 10 500,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

12
Vybudovanie detského ihriska Súš – 

Trávniky

Cieľom projektu je podporiť voľnočasové aktivity detí. Dotáciu žiadať z menších 

grantových systémov ako Pontis, Nadácia ZSE, príp. TESCO, Slovenská sporiteľňa
Investičný Cestovný ruch Vybudované nové detské ihrisko 1 V štádiu úvah 7 - 8/2016 10 500,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

13 Vybudovanie detského ihriska Papraď
Cieľom projektu je podporiť voľnočasové aktivity detí. Dotáciu žiadať z menších 

grantových systémov ako Pontis, Nadácia ZSE, príp. TESCO, Slovenská sporiteľňa
Investičný Cestovný ruch Vybudované nové detské ihrisko 1 V štádiu úvah 7 - 8/2017 10 500,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

P. 

č.

Predpokladaný 

termín realizácie 

(od - do)

Ukazovatele výstupov
Spolupráca 

s partnerom pri 

realizácii

10

Typ zámeru
Predpokladané 

náklady

Zameranie projektu 

(názov vystihujúci zámer) 

5 7



14
Vybudovanie detského ihriska Drgoňova 

dolina

Cieľom projektu je podporiť voľnočasové aktivity detí. Dotáciu žiadať z menších 

grantových systémov ako Pontis, Nadácia ZSE, príp. TESCO, Slovenská sporiteľňa
Investičný Cestovný ruch Vybudované nové detské ihrisko 1 V štádiu úvah 7 - 8/2018 10 500,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

15
Multifunkčné ihrisko v lokalite Nad 

Chiranou

Cieľom projektu je podporiť voľnočasové aktivity detí a mládeže. Dotáciu žiadať z 

Úradu vlády SR
Investičný Cestovný ruch

Vybudované nové multifunkčné 

ihrisko
1 V štádiu úvah 7 - 8/2019 81 500,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

16 Workoutové ihrisko pre mladých

Cieľom projektu je podporiť voľnočasové aktivity detía a mládeže. Dotáciu žiadať z 

menších grantových systémov ako Pontis, Nadácia ZSE, príp. TESCO, Slovenská 

sporiteľňa

Investičný Cestovný ruch
Vybudované nové workoutové 

ihrisko
1 Spracovaná štúdia 7 - 8/2016 19 500,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

17

Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich 

miestnych komunikácií vrátane 

budovania chodníkov pre peších a 

upokojených komunikácií

Cieľom je zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – hlavne 

chodcov, cyklistov i motocyklistov priebežnými rekonštrukciami jednotlivých 

miestnych komunikácií s využitím grantových schém štátneho rozpočtu na postupné 

opravy daných komunikácií

Investičný
Technická 

infraštruktúra

Dĺžka zrekonštruovaných 

komunikácií a chodníkov
15000 V štádiu úvah 3/2016 - 11/2022 810 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

18
Parkovisko na Ul. Hurbanovej v Starej 

Turej

Realizáciou projektu zvýšime počet parkovacích plôch v meste. Parkovisko bude s 

rozlohou do 711 m2 a s počtom stojísk 34.
Investičný

Technická 

infraštruktúra
vybudovaná parkovacia plocha 1

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

10/2018 - 4/2019 173 239,00 €
Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

19 Parkovisko v lokalite Hlavina

Chceme zlepšiť prístup k bežkárskym tratiam vybudovaním potrebnej infraštruktúry. 

Parkovacia plocha bude slúžiť hlavne pre bežkárov, príp. turistov zo širšieho regiónu 

ako východzí bod na trasu. Parkovisko s maximálnou rozlohou do 500 m2 a s počtom 

stojísk maximálne 30

Investičný
Technická 

infraštruktúra
vybudovaná parkovacia plocha 1 V štádiu úvah 7 - 12/2016 21 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

Obce Poriadie, Stará 

Myjava, Nová Lhota, 

KR – MAS, SBK 

Kyjov

20 Rekonštrukcia lávok cez potok
Lávky cez potok v meste sú v nevyhovujúcom stave a sú nevyhnutné s využitím 

grantových schém štátneho rozpočtu ich postupné opravy 
Investičný

Technická 

infraštruktúra
počet zrekonštruovaných lávok 5 V štádiu úvah 3/2016 - 11/2022 205 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

21 Rekonštrukcia autobusových zastávok
Autobusové zastávky sú v nevyhovujúcom stave  a sú nevyhnutné s využitím 

grantových schém štátneho rozpočtu ich postupné opravy 
Investičný

Technická 

infraštruktúra

Počet zrekonštruovaných 

autobusových zastávok
5 V štádiu úvah 3/2016 - 11/2022 72 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

22
Rekonštrukcia existujúcej rozhlasovej 

siete a jej rozšírenie do miestnych častí

Technická úroveň ústredne je zastaralá a jej výstupný výkon nedostatočný. Zlý je aj 

stav drôtových vzdušných vedení. 
Investičný

Technická 

infraštruktúra

dĺžka vymenených drôtových 

vzdušných vedení

počet inštalovaných LED 

žiaroviek

15 000

1000
V štádiu úvah 6 - 8/2022 42 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

23

Revitalizácia verejných priestranstiev v 

centrálnej mestskej zóne (priestor pred 

DK Javorina a Ul. mierová) a parkové 

úpravy územia vymedzeného Ulicami 

mierová, SNP a BD

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste. Žiadosť skúsiť podať cez IROP Investičný
Životné 

prostredie

počet resp. plocha 

zrevitalizovaných verejných 

priestranstiev m2

5 000 Spracovaná štúdia 10/2016 - 5/2017 352 000,00 €
Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

24
Regenerácia vnútroblokov mesta Stará 

Turá

Zlepšenie estetických aspektov v meste. Zrevitalizované vnútrobloky sídlisk. Žiadosť 

skúsiť podať cez IROP.
Investičný

Technická 

infraštruktúra

počet zrevitalizovaných 

vnútroblokov sídlisk
5 V štádiu úvah 10/2017 - 5/2018 352 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

25

Rekonštrukcia MŠ Stará Turá s 

vybudovaním detských ihrísk a 

obstaraním materiálno-technického 

vybavenia

Vytvoriť kvalitné podmienky pre predškolské vzdelávanie. Žiadosť skúsiť podať cez 

IROP
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

počet zrekonštruovaných budov; 

počet , vybudovaných a 

rekonštruovaných ihrísk

1,

2

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

3 - 8/2017 527 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

26

Vybudovanie špeciálnych učební ich 

materiálno-technického vybavenia v 

rámci priestorov ZŠ Stará Turá a 

vybavenie IKT učební

Nedostatočné materiálno-technického vybavenie ZŠ a nepostačujúce priestory pre 

výuku špeciálnych predmetov. Chceme vytvoriť kvalitné podmienky pre predškolské 

vzdelávanie

Investičný
Sociálna 

infraštruktúra

počet vybudovaných špeciálnych 

učební; 

počet učební s novým materiálno-

technickým vybavením

2

2
V štádiu úvah 12/2016 - 1/2017 52 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

27
Rekonštrukcia hygienických zariadení v 

ZŠ Stará Turá, Hurbanova ulica
Zlepšiť podmienky v hygienických zariadeniach ZŠ Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

počet zrekonštruovaných 

hygienických zariadení
4 V štádiu úvah 7 - 8/2016 55 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

28

Výstavba kotolne, rekonštrukcia 

vykurovania hospodárskeho pavilónu, 

rekonštrukcia vykurovania telocvične a 

obslužných priestorov ZŠ Komenského 

vrátane rozvodov plynu

Uvedenou rekonštrukciou chceme znížiť náklady na vykurovanie predmetných budov 

patriacich k ZŠ
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

dĺžka zrekonštruovaných 

rozvodov tepla
100

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

7 - 8/2017 85 000,00 €
Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

29

Zateplenie obvodového plášťa a strechy 

ZŠ Stará Turá s využitím slnečných 

kolektorov – budovy Hurbanova č. 128 a 

telocvičňa 

Uvedenými opatreniami chceme znížiť náklady na vykurovanie predmetnej budovy 

patriacej k ZŠ
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra
zateplená plocha v m2 1000

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

6 - 9/2017 912 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-



30

Obstaranie materiálno-technologického 

vybavenia ZŠ – výmena gastrozariadenia 

a rekonštrukcia elektrických rozvodov v 

budove na Komenského a telocvični

Uvedenými opatreniami chceme znížiť náklady na elektrinu a vytvoriť lepšie 

podmienky pre stravníkov a zamestnancov kuchyne
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

modernizované gastrozariadenie;

zrekonštruované elektrické 

rozvody

1;

1
V štádiu úvah 7 - 8/2020 72 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

31
Materiálno-technologické vybavenie tried 

základnej umeleckej školy
Nedostatočné materiálno-technologické vybavenie v ZUŠ, ktoré je nevyhnutné zlepšiť Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

nové materiálno-technologické 

vybavenie
1 V štádiu úvah 7/2016 - 6/2017 50 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

32 Prestavba a nadstavba MsÚ, SNP 1/2
Chceme zlepšiť pracovné podmienky zamestnancom MsÚ a koncentrovať všetky 

kancelárie do jednej budovy
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

zrekonštruovaná budova MsÚ; 

zvýšený počet kancelárií
1

10

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

6 - 11/2019 805 542,00 €
Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

33 Rekonštrukcia Domu smútku
Rekonštrukciou chceme zlepšiť pracovné podmienky zamestnancom Domu smútku 

ako aj podmienky pre návštevníkov smútočných obradov
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

zrekonštruovaná budova Domu 

smútku
1 V štádiu úvah 6 - 11/2019 350 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

34
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Stará 

Turá

Chceme zlepšiť pracovné podmienky miestneho DHZ, keďže priestory hasičskej 

zbrojnice sú nevyhovujúce, nedostatočné a nedôstojné 
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

zrekonštruovaná budova hasičskej 

zbrojnice
1 V štádiu úvah 7 - 10/2017 82 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

35
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

Drgoňova dolina

Chceme zlepšiť pracovné podmienky miestneho DHZ, keďže priestory hasičskej 

zbrojnice sú nevyhovujúce, nedostatočné a nedôstojné 
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

zrekonštruovaná budova hasičskej 

zbrojnice
1 V štádiu úvah 7 - 10/2018 72 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-

36
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

Papraď

Chceme zlepšiť pracovné podmienky miestneho DHZ, keďže priestory hasičskej 

zbrojnice sú nevyhovujúce, nedostatočné a nedôstojné 
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

zrekonštruovaná budova hasičskej 

zbrojnice
1

Hotové VO, 

vybraný dodávateľ                                  
1 - 5/2016 15 000,00 €

Budeme realizovať aj 

bez prípadnej dotácie  
-

37

Rekonštrukcia objektu polikliniky Stará 

Turá a zníženie energetických nákladov 

zateplení a využitím solárnych energie

Chceme znížiť energetické náklady budovy a zlepšiť pracovné podmienky pre 

subjekty poskytujúce zdravotnícku starostlivosť 
Investičný

Sociálna 

infraštruktúra

zrekonštruovaná budova 

polikliniky
1

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

5/2016 - 10/2017 1 719 244,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

TECHNOTUR s.r.o.

38
Vybudovanie vodovodu a kanalizácie 

Trávniky

Chceme zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre domácnosti v danej lokalite a 

ich odkanalizovanie  Predloženie žiadosti cez OP KŽ
Investičný

Životné 

prostredie

dĺžka vybudovaného vodovodu v 

m; 

dĺžka vybudovanej stokovej siete 

v m

4 408 

4 408 

Pripravené 

povolenia, 

stanoviská 

5/2017 - 10/2018 2 759 244,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

AQUATUR a.s.

39 Vodovod Topolecká Cieľom je abezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre domácnosti v danej lokalite Investičný
Životné 

prostredie

dĺžka vybudovaného vodovodu v 

m
12000

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia 

5/2020 - 10/2021 2 886 244,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

AQUATUR a.s.

40
Rozšírenie a modernizácia odpadového 

hospodárstva

Existujúci systém odpadového hospodárstva, v rámci ktorého je dôležité nadstrešiť 

kompostovisko
Investičný

Životné 

prostredie

plocha chráneného 

kompostoviska pred 

nepriaznivým počasím v m2

1200 V štádiu úvah 5/2020 - 10/2021 209 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

Technické služby 

Stará Turá

41
Dažďové rigoly na odvedenie dažďových 

vôd z miestnych komunikácií

Pri výstavbe miestnych komunikácií neboli vybudované kanály na odvádzanie 

dažďových vôd z miestnych komunikácií. Realizáciou projektu chceme znížiť  riziko 

poškodenia verejného majetku i majetku občanov

Investičný
Životné 

prostredie

dĺžka vybudovaných dažďových 

rigolov v m
3000 V štádiu úvah 5/2021 - 10/2022 207 000,00 €

Realizácia je závislá od 

získania finančných 

prostriedkov

-


