Plán investícií ŽSK 2014 - 2020
Odbor Kultúry a cestovného ruchu
Legenda:

P.č.

Názov zariadenia

ZDROJ FINANCOVANIA

Predmet investície (obsah projektu)

1.

Považské múzeum v
Žiline

Hospodárska budova s nádvorím a padacím
mostom - Budatín

2.

Považské múzeum v
Žiline

Strecha na hospdárskej budove

3.

Považské múzeum v
Žiline

Hrad Budatín 3. etapa - 2. NP, terasa, skladové
prietory

4.

Považské múzeum v
Žiline

Hrad Budatín 4. etapa - omietky na hrade

5.

Považské múzeum v
Žiline

Kaštieľ Divinka - kompletná rekonštrukcia,
vyudovanie expozície archeológie a geológie

7.

Považské múzeum v
Žiline

11.

Považské múzeum v
Žiline

15.

24.

25.

Prístrešok pre cyklistov - Budatín
Hospodárska budova pod hradom Strečno vybudovanie prírodovedeckej expozície,
informačného centra s možnosťou 3d vizualizácie
hradu Strečno pre imobilných

Považská galéria umenia
Ciachovňa - celková rekonštrukcia NKP
v Žiline
Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline - Povážska
lesná železnička vybudovanie funkčnej železničnej trate , ktorá by
Liptovské múzeum v
prechádzala areálom skanzenu
Ružomberku
vybudovanie drobnej architektúry /
stanica,zastávky,lavičky /
vybudovanie polyfunkčného objektu - železničného
depa. (Je spracovaná PD)
Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline Vybudovanie kultúrno – prezentačnej zóny v
Liptovské múzeum v
Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
Ružomberku
vybudovanie funkčného krytého amfiteátru so
zázemím/ šatne, toalety/ a auditória pre
návštevníkov. (PD nie je spracovaná)

Predpoklada Podmienk
a
ná výška
financova
investície (€)
nia

Stav

IROP

OP Kvalita
ŽP

OP
Ľudské
zdroje

Zdroj financovania
INTEREG V-A
SK/CZ

SK/PL

INÉ

ŽSK

Mikroproj
ekt ŽSK

spojiť s PD z roku
900 000 cyklotrasou 2007

90 000

PD z roku
2007

1 200 000

PD z roku
2007

800 000

1 200 000
50 000

1 000 000
700 000

PD z roku
2007
PD z roku
2009 na
galériu

1 200 000
800 000

II.kolo

1 200 000

štúdia

1 000 000
700 000

400 000

400 000

300 000
300 000

FLAG projekt

Liptovské múzeum v
Ružomberku

35.

Liptovské múzeum v
Ružomberku

hrad Likava NKP 316/1-28 - II. Realizačné práce
zamerané na obnovu hradu v zmysle PD (PD nie je
spracovaná)

Liptovské múzeum v
Ružomberku

rímsko-katolícky kostol Všetkých Svätých Ludrová
- Kút, NKP 350/1-2 - Cieľom projektu je na
základe reštaurátorského prieskumu a návrhu na
reštaurovanie exteriéru a interiéru gotického kostola
ukončiť reštaurátorské práce vzácnej národnej
kultúrnej pamiatky, vybudovanie elekrifikácie,
vodovodnej prípojky, zázemie pre lektora s
informačnými službami a predajom suvenírov.

38.

40.

48.

49.
53.

Liptovské múzeum v
Ružomberku

Liptovská knižnica
Gašpara FejérpatakyBelopotockého v
Liptovskom Mikuláši

Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne
Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne

NKP 321/1-2 - Zvonica a Vážnica - výmena
strešnej krytiny
odvodnenie terénu
oprava vonkajších fasád , oprava rímsí oplechovanie, oprava vnútorných omietok , oprava
vstupných dverí ,sprístupnenie objektu klopačky
pre návštevníkov
vybudovanie informačného centra
mobiliár na inštaláciu
napojenie na inžinierske siete
Prístavba knižnice - pripojenie úseku náučnej a
regionálnej literatúry, úseku dokumentov pre
nevidiacich a slabozrakých, pracoviska rešeršnej
služby a MVS do jedného celku s centrálnou
budovou knižnice + vybudovanie priestorou na
organizáciu kultúrno-výchovnej a vzdelávacej
činnosti. prístavbou by sa zefektívnila organizácia
práce v knižnici a zároveň by sa zvýšil
používateľský komfort pre verejnosť - všetky
služby pohromade. Momentálne spomínané úseky
sa nachádzajú vo výpožičke priestorov Čiernom
orli - Liptovské múzeum Ružomberok.
Oravský hrad - Rekonštrukcia druhého podlažia
Turzovho paláca (pamiatkové výskumy vykonané)
Oravský hrad - Obnova budovy tzv. fary
(Pamiatkové výskumy hradené z vlastných - OM)

500 000

3 - 5 000 000

Nórsky finančný
mechanizmus (NFM)

28.

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline - Projekt:
Záchrana objektov drevenej a kamennej
architektúry v múzeu Liptovskej dediny v Pribyline
– I.
- kompletná výmena strechy na ranogotickom
kostole Panny Márie z L. Mary
- inštalácia systému odvlhčovacách zariadení
- vymaľovanie exteriér
- reštaurovanie mobiliáru (PD nie je k spracovaná)

II.kolo

500 000

II.kolo

100 000

II.kolo

610 750

420 000

NFM

Oravská galéria v
Dolnom Kubíne

Župný dom Dolný Kubín - modernizácia
interiérového osvetlenia výstavných priestorov
Župného domu (výmena pôvodných viac ako 20
rokov starých svietidiel za LED svietidlá) - PD nie
je spracovaná

58.

Oravská galéria v
Dolnom Kubíne

Slanická Osada - vybudovanie lodného výťahu na
Slanickej Osade (zariadenie na parkovanie osobnej
lode) - PD nie je spracovaná

59.

Oravská galéria v
Dolnom Kubíne

67.

Turčianska knižnica v
Martine

56.

Slanická Osada - zateplenie a výmena okien chaty
správcu - PD nie je spracovaná
Rekonštrukcia pavilónu A zameraná na úsporu
energií (výmena okien a dverí, zateplenie plášťa
budovy, inovácia elektroinštalácie,
nízkonapäťových rozvodov, podhľadov ap.). Na
rekonštrukciu pavilónu bol spracovaný technický
projekt v r. 2009.

63 500

doplniť
obnovoteľ
450 000
né zdroje
energie

68.

Turčianska knižnica v
Martine

Rekonštrukcia budovy v pobočke Sever v záujme
energetickej úspornosti - (výmena okien,
nahradenie rovnej strechy strechou sedlovou,
inovácia inštalácií, výmena priečok ap.) - pozemok
pod budovou pobočky je vo vlastníctve mesta
Martin, aby bolo možné projekt realizovať je
potrebné ho získať do vlastníctva.

69.

Slovenské Komorné
divadlo Martin

Divadelný klub prvé podzemné podlažie (PD - spracovaná) 267 500

79.

Kysucká galéria v
Oščadnici

Kaštieľ Oščadnica - rekonštrukcia NKP, strechy a
park

80.

Kysucká knižnica v
Čadci

82.

Kysucká knižnica v
Čadci

83.

Kysucké múzeum v
Čadci

Sídlo KM - zateplenie, kúrenie, sanácia

87.

Kysucké múzeum v
Čadci

Sprístupnenie arch. náleziska v Radoli - Koscelisko
pre verejnosť (vysporiadanie pozemkov,
vybudovanie prístupového chodníka, jeho
nadstrešenie, vytvorenie expozície, pamätné dosky)

91.

Kysucké múzeum v
Čadci
Kysucké múzeum v
Čadci
Kysucké múzeum v
Čadci

Skanzen Vychylovka - generálna oprava parného
rušňa (NKP)
Skanzen Vychylovka - rekonštrukcia úseku trate od
0 do 3,6km
Skanzen Vychylovka - výkup pozemkov a
vybudovanie parkoviska pod Skanzenom

92.
96.

PD spracovaná
čiastočne v
roku 2009,
nutná revízia
alebo nový
projekt.

300 000

300 000

II.kolo
spojiť s
cyklotrasou

Zriadenie letnej čitárne (Nespracovaná projektová
dokumentácia, dňa 26.5.2015 podaná žiadosť o
spracovanie PD z finančných zdrojov zriaďovateľa
ŽSK.)
Zriadenie detského ihriska (Zriadenie detského
ihriska by bolo možné i v rámci zriadenia letnej
čitárne - v závislosti od rozsahu aktuálnej
projektovej výzvy a objemu finančných
prostriedkov a aj v závislosti od spracovanej
projektovej dokumentácie na letnú čitáreň.)
200 000

II.kolo
FLAG projekt
FLAG projekt

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
110.

A.2.1
Cyklotrasa Hrad Budatín - Hydrouzol*
Cyklotrasa Hrad Budatín -SO
Hrad
Strečno
A.1.1
Cyklotrasa Budatínsky hrad - Hydrouzol
Cyklotrasa Hrad Budatín -SO
Hrad
Strečno
Cyklodopravné prepojenieCyklotrasa
Vrútky - Strečno
- Vrútky - Strečno - 14,7 km

550 000
174 000
6 150 000

6 150 000

Cyklosopravné prepojenieÚsek
Bytčacyklotrasy
- Žilina hranica TN kraj - Bytča - Divinka17 km 3 150 000
Cyklosopravné prepojenieÚsek
Bytčacyklotrasy
- Žilina Divinka - hrad Budatín 5 km*
1 000 000
Cyklotrasy v pohraničí SRObnova,
- CZ modernizácia, nové úseky cyklotrás

300 000

Cyklotrasy v pohraničí SRObnova,
- PL modernizácia, nové úseky cyklotrás

100 000

SPOLU

6 150 000 € 500 000 €

0€

4 400 000 € 1 200 000 €

0€

