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Informácia

INVESTIČNÉ AKCIE
ROZPOČET
ČERPANIE
ZOSTATOK
STAV k 31.3.2015
POPIS AKCIE
PD - Revitalizácia parku na Rač. Mýte       
20 880,00
 
20 880,00
Akcia prebieha
Podkladom pre projektovú dokumentáciu je úspešný súťažný návrh architektov 2ka, s.r.o. iba na časť Račianskeho Mýta,  a to časť, ktorú má  MČ BANM zverenú od Magistrátu.  Projekt sa spracúva aktuálne je odovzdaná dokumentácia na UK a prebieha inžiniering, Projekt rieši rekonštrukciu parku sa týka spevnených plôch, revitalizácie zelených plôch, drevín a drobnej architektúry. 
PD-Nový šport park (bývalý cykloštadión)      
28 000,00
 
28 000,00
Akcia je aktuálna 
Aktuálne prebieha spracovanie PD na základe súťažného návrhu od architektov Atelier BAAR s.r.o., Architekti  majú spracovanú dokumentáciu na UK. Prebieha inžiniering
AD-Revit. parku Sadová                           
980,00
0 
980,00
Čerpanie položky bude po ukončení akcie.
Autorský dozor.
Inžinierská činnosť                        
10 000,00
 
10 000,00
 Akcia prebieha 
Na všetky akcie zahrnuté do rozpočtu, inžinoierska činnosť prebieha na park Račianske mýto, park Voľnočasový priestor Jama, KD Športová,
Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO       
371 500,00 
0 
371 500,00
Práve sa začala realizácia. Plánovaný termín ukončenia 06/2015.
Komplexná rekonštrukcia VP vrátane terénnych úprav, spevnených plôch, hracích prvkov a mobiliáru ako aj sadových úprav.
Real-Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská ISRMO 
220 000,00
0 
220 000,00
Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 29.3.2015. Plánované ukončenie stavby je 06/2015
Komplexná rekonštrukcia jestvujúceho objektu pre potreby komunitného centra.
Real-Revital. VP Park Hálkova ISRMO        
242 549,16
 
242 549,16
Prebieha realizácia
Aktuálne prebieha realizácia rekonštrukcie  parku spoločnosťou  AVA stav s.r.o.,
Real-Revitalizácia parku Sadová           
18 000,00
0 
18 000,00
Revitalizácia parku sa realizovala v roku 2014, v súčasnosti sa realizujú dokončovacie práce. Predpokladané dokončenie stavebných prác je 30.4.2015.
V rámci revitalizácie boli všetky povrchové vrstvy vybraté a nahradené novými vrstvami, ktoré zahŕňajú nové vrstvy spevnených plôch a zatrávnených plôch. Spolu s nahradením pôvodných vrstiev budú nahradené aj postihnuté stromy. Plocha nefunkčnej fontány bola využitá na osadenie novej fontány. Revitalizácia zahŕňa okrem toho aj nové parkové lavičky, kryté kontajnerové stojisko, osvetlenie parku a úpravu parkovacích  miest.
PD-MŠ Za kasárňou                     
20 000,00
0 
20 000,00
Pripravuje sa PD na stavebné povolenie.
Zámerom je vybudovať MŠ za Kasárňou na určenej ploche z časti aj na CO kryte. MŠ bude napojená na pôvodnú jedáleň. Navrhované koncepty škôlky riešili  2-3 triedy s výdajom stravy zhromažďovacím priestorom , multifunkčným priestorom, šatňami a priestorom dvora.
Real-Rekonštrukcia MŠ na Revíne             
185 000,00
155 067,00 
29 933,00
Stavba bola začatá v roku 2014 a ukončená v 03/2015
Predmetom stavby je zateplenie a prespádovanie plochej strechy (poruchy atikových múrov pri odtokoch dažďových vôd cez ne), nová povlaková krytina, oprava statických porúch na jednotlivých objektoch MŠ, vrátane prepojovacej chodby, úprava okenných otvorov a výmena okien a z dôvodu nevyhovujúcej teplotechniky, zateplenie fasády celej MŠ. 
Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO        
497 928,03
 
497 928,03
prebieha realizácia
Realizácia vychádza z PD- za účelom zefektívnenia energetickej hospodárnosti budov. Objekty budú zateplené, plánuje sa  výmena okien a výmena strešných krytín. Spevnená plochy  ihrisko. Realizácia aktuálne prebieha zhotoviteľom Molda s.r.o.
Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO       
700 000,00
0 
700 000,00
Prebieha realizácia stavby. Práce začali 02/2015 a plánované ukončenie je 06/2015.
oprava strechy, fasády vrátane okenných a dverných výplní na objektoch ZŠ Riazanská a MŠ Letná
Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO              
520 000,00
352156,00 
167 844,00
Stavba bola začatá v 11/2015 a plánované ukončenie je v termíne 05/2015
oprava strechy, fasády vrátane okenných a dverných výplní na objektoch ZŠ Česká, MŠ Rešetkova a MŠ Osadná
Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO         
316 125,08
998,69
315 126,39
Akcia prebieha
Aktuálne prebieha realizácia ZŠ a Telocvične  vrátane exteriérových plôch A športovísk  spol. Molda. s.r.o. 
PD-KD Športová                                
4 000,00
0 
4 000,00
Prebieha kompletizácia PD.
PD rieši rekonštrukciu KD v rozsahu: dispozičné zmeny, interiér, nová terasa, bezbariérový vstup.
Ostatné akcie bude možné realizovať až po schválení  rozpočtu na rok 2015 !!!


