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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestna rada  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
 
                                                                                                                                                                                                                                    
 
berie na vedomie    
 
 
„Návrh investičných akcií na rok 2018“  
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami 
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D ô v o d o v á     s p r á v a  

  

          Na rokovanie miestnej rady predkladáme materiál  Návrh  investičných akcií na rok 
2018. Tento bol vypracovaný ako sumár požiadaviek od základných a materských  škôl, 
vlastných návrhov  a požiadaviek oddelení správy majetku s  sociálneho oddelenia.  
 Predkladaný materiál obsahuje investičné akcie a projektové dokumentácie, ktoré sú 
potrebné pre všestranný rozvoj  mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto. Návrh je v súlade so 
schváleným Programom rozvoja mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto, Komunitným plánom 
mestskej časti Bratislava-Nové mesto a tiež je v súlade s prijatým Akčným plánom 
udržateľného rozvoja Hl. mesta SR Bratislavy , Akčným plánom adaptácie na zmenu klímy 
v Hl. meste SR Bratislava a v súlade s územným Generelom školstva,  územným Generelom 
športu a rekreácie pre Hl. mesto SR Bratislavu.   
            Návrh obsahuje investičné akcie pre riešenie energetickej efektívnosti  budov vo 
vlastníctve mestskej časti  a v budovách, ktoré sú odovzdané do správy organizáciám, 
výstavbu a modernizáciu športovísk, rozšírenie kapacity v oblasti materského školstva, 
viaceré investičné akcie z oblasti dopravnej infraštruktúry a komplexnej revitalizácie 
verejných priestorov, miestnych komunikácií, parkovísk, ihrísk, parkov a zelene, ako aj 
rekonštrukciu objektu budovy na Makovického pre potreby strediska včasnej intervencie. 
 V časti Projektové dokumentácie sú navrhované projekty pre výstavbu športovísk, 
projekty v oblasti občianskej vybavenosti, dopravnej infraštruktúry, v oblasti životného 
prostredia a verejnej zelene a v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti jestvujúcich budov, 
ako aj projektové dokumentácie, ktoré budú vyžadované k žiadostiam o získanie finančných 
príspevkov zo zdrojov EÚ a grantových schém. 
          Návrh je v súlade so schváleným Programom rozvoja mestskej časti  Bratislava-Nové 
Mesto, Komunitným plánom mestskej časti Bratislava-Nové mesto a tiež  v súlade s prijatým 
Akčným plánom udržateľného rozvoja Hl. mesta SR Bratislavy, Akčným plánom adaptácie 
na zmenu klímy v Hl. meste SR Bratislava 
 Materiál obsahuje v textovej podobe spracovaný  s názvami akcií, ich stručným 
popisom a predpokladaným finančným nákladom.     
 
PRENOS  INVESTIČNÝCH  AKCIÍ  Z ROKU 2017:  
 
        Do návrhu rozpočtu na rok 2018 bude potrebné   zaradiť dofinancovanie investičných 
akcií z roku 2017, ktoré neboli v nadväznosti na klimatické podmienky ukončené, prípadne 
im boli zadržané finančné prostriedky z dôvodu vád a nedostatkov pri preberaní stavieb od 
dodávateľov. Ďalej sú v návrhu práce na projektových dokumentáciách, ktorým dodacia 
lehota presiahne rozpočtový rok 2017 a ich odovzdanie je naplánované v roku 2018.  
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Návrh investičných akcií  na rok 2018 
 
 
1.PD- Rekonštrukcia nadchodu pri Palme                                                              PD: 35.000 EUR 
- vypracovanie realizačnej PD – závislé na vyjadreniach kompetentných odborov Železníc SR ako 
podklady k plánovyným investičným akciám ŽSR v lokalite stavby a prepojenia železničných staníc 
Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka bude ukončené až v roku 2018. Z tohto dôvodu je nutné 
posunúť dokončenie PD na rok 2018.  
 
2. Rekonštrukcia nadchodu pri Palme –                                                      realizácia: 300.000 EUR 
- odhadovaná čiastka I. etapy rekonštrukcie  existujúcej lávky  SO  - búracie práce, ktorá je 
v havarijnom stave a z uvedeného dôvodu uzavretá 150.000,00EUR. 
II. etapu nepredpokladáme realizovať v roku 2018  
- presná suma na rekonštrukciu a vybudovanie novej lávky  bude stanovená po spracovaní PD, ktorou 
bude stanovená aj  predpokladaná hodnota zákazky 
 2.a) stavebný dozor pri realizácii  „ Rekonštrukcia nadchodu pri Palme“                2.100,00EUR                                
 
3. Rekonštrukcia interiérov Školak klubu –                                                Realizácia: 80.000 EUR 
- rekonštrukcia interiérov športového klubu, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a v rámci úprav interiéru 
bude potrebné zrealizovať: 
- demontáž a výmena podlahových krytín, prípadná úprava podkladovej vrstvy 
- demontáž a výmena dverí a oceľových zárubní 
- demontáž a výmena keramických obkladov, úprava podkladu vrátane hydroizolačných náterov 
- demontáž a výmena zariaďovacích predmetov ZTI, v prípade potreby demontáž a výmena potrebnej 
časti rozvodov ZTI 
- odstránenie jestvujúcich poškodených a nevyhovujúcich omietok a povrchov stien a stropov, nová 
povrchová úprava stien vrátane náterov a malieb 
- výmena svietidiel a rozvodov elektrickej energie  
- povrchová úprava zariadení ÚK (rozvody a radiátory)v prípade nutnosti ich výmena. Tu je 
započítaný aj autorský dozor.  
3.a stavebný dozor pri akcii „ Rekonštrukcia interiérov Školak klubu“                      1.000,00EUR 
 
4. Podzemné parkovisko pod Školak klubom –                                overovacia štúdia: 35.000 EUR 
- dlhodobé problémy v danej lokalite s parkovaním pri stále narastajúcom počte automobilov je možné 
čiastočne vyriešiť vybudovaním podzemného parkovisko pod vonkajším atletickým okruhom, pri 
zachovaní hracích a bežeckých plôch na strope parkoviska 
 
5. ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia kanalizácie, kúrenia a kotolne:                           350.000 EUR 
- dlhodobé problémy s kanalizáciou, ktorá sa často upcháva z dôvodov jej poškodenia v podzemných 
častiach 
- rekonštrukcia starších rozvodov kúrenia ako aj kotolne pre zabezpečenie optimalizácie vykurovania 
v zimnom období a optimalizácie výdajov za kúrenie 
Cena obsahuje aj - stavebný dozor: 2.100 EUR 
 
5a) PD - vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačná                             PD : 13.000 EUR 
- v tom : autorský dozor: 1.500 EUR, - inžinierska činnosť: 1.500 EUR 
 
6. Gaštanica – rekonštrukcia prístupovej komunikácie:                                                75.000 EUR 
- poškodenia komunikácie spôsobené poruchami kanalizácie pod cestným telesom 
- po oprave porúch kanalizácie, ktoré zabezpečí jej správca, bude potrebné zrekonštruovať samotnú 
vrchnú časť komunikácie do finálnej podoby 
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7. Sídlo MČ BANM na Junáckej 1 – rekonštrukcia obvodového plášťu a zateplenie:  
                                                                                                                                            600.000 EUR 
- nevyhovujúci stav obvodového plášťu spôsobuje obrovské úniky tepla v zimnom období spôsobujú 
vysoké výdavky na energie 
-  je nevyhnutné vymeniť v kontaktných priečkach spojených s obvodovým plášťom nachádzajúce sa 
eternitové platne obsahujúce vysoko karcinogénny azbest(!!!!) a nakoľko je tým ohrozené zdravie 
zamestnancov a návštevníkov úradu. 
 
7.a) PD real. na rekonštrukciu obvodového plášťa budovy MÚ BA-NM        PD  15.000,00EUR 
 
7. b) Klientske centrum-  úrad Mestskej časti  - rozpočet z hotovej PD: 
 

 I. etapa – kancelárie ............................................ 290.850,- € s DPH 
II. etapa – vstupná hala a hygienické priestory ....135.520,- € s DPH 
autorský dozor.................................................... ..    1.130,- € s DPH 
                                                                                                                  427.500,00EUR   

 
 
 8. Rekonštrukcia vstupnej  časti  Strediska kultúry Vajnorská            realizácia: 300.000,00 EUR  
- sociálne zariadenia pre verejnosť, šatňa a vstupný priestor v bezbariérovej úprave   
 
9. PD - rekonštrukcia časti zázemia Strediska kultúry Vajnorská                     PD :  5.000,00 EUR     
- vypracovanie PD na rekonštrukciu hygienických zariadení v prevádzkovej časti budovy     
 ( zamestnanci, kurzy)                                                                                                
 
10. Rekonštrukcia  časti zázemia  Strediska kultúry Vajnorská            Realizácia : 75 000,00 EUR   
-    rekonštrukciu hygienických zariadení v prevádzkovej časti budovy        
 
11.  PD - Rekonštrukcia pódia a zákulisia veľkej sály SK Vajnorská                 PD : 4.000,00 EUR 
                                                                                                                       Realizácia : 70.000,00EUR 
- projektová dokumentácia a realizácia                                                                       
 
12. Energetické opatrenia  ZŠ s MŠ Sibírska                                         Realizácia : 270.000,00EUR 
- zateplenie fasády, dokončenie výmeny okien                                             
 
13. PD – čiastočná rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ Sibírska                PD: 5.000,00EUR 
- jednoduchá projektová dokumentácia pre rekonštrukciu hygienických zariadení  
  a šatne  I. podlažia                                                                                                       
 
14. Realizácia – čiastočná rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ Sibírska 
- navrhujeme rekonštrukciu hygienických zariadení I. podlažia a šatní        Realizácia:  60.000,00EUR       
 
15. Realizácia  rekonštrukcie strechy ZŠ Sibírska                                  Realizácia: 120.000,00EUR    
- demontáž a búracie práce, položenie nových strešných vrstiev, okapové rúry, bleskozvod 
 
16. PD – rekonštrukcia a optimalizácia rozvodov ústredného kúrenia ZŠ Sibírska  
              PD: 8 000,00EUR  
- vypracovanie teplotechnického posudku a  návrh nového systému rozvodov a regulácií v budovách 
ZŠ Sibírska                                                                                                                  
 
17. Realizácia - rekonštrukcia a optimalizácia rozvodov ústredného kúrenia ZŠ Sibírska 
                                                                                                                      Realizácia: 250.000,00EUR     
- výmena rozvodov, vykurovacích telies, regulačné mechanizmy v zmysle návrhov z PD   
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18. PD –Eenergetické opatrenia detské jasle Robotnícka                                     PD: 8.000,00 EUR   
- vypracovanie teplotechnického posudku a návrh energetických opatrení              
 
19. Energetické opatrenia Detské jasle Robotnícka                                 Realizácia:180.000,00EUR 
- zateplenie, výmena okenných a dverových výplní                                    
 
20. PD - Energetické opatrenia na  MŠ  Legerského                                               PD: 9.000,00EUR 
- Upgrade projektovej dokumentácie  a jej  dopracovanie v časti vykurovacia sústava  
                                                                                                                                       
21. Realizácia energetických opatrení MŠ Legerského a obnova vonkajších priestorov                                                   

Realizácia : 370.000,00EUR   
- výmena vykurovacích rozvodov, ich izolácia, vyregulovanie vykurovacej sústavy, zateplenie , 
obnova detských hracích prvkov, spevnených plôch, dopravného ihriska   
 
22.  PD - Revitalizácia parku Bellova                                                                        PD: 5.000,00EUR 
- Verejné priestranstvo a jeho hracia plocha nevytvára podmienky pre bezpečný pohyb občanov a detí.   
Svojimi prvkami nespĺňa dnešné európske hygienické a bezpečnostné podmienky prevádzky. Celá 
plocha je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s 
nízkym štandardom technického vybavenia. Celé priestranstvo je morálne zastarané vrátane zelene. 
           
23. Revitalizácia parku Ľudové námestie                                                Realizácia: 280.000,00EUR 
- Verejné priestranstvo a jeho hracia plocha nevytvára podmienky pre bezpečný pohyb občanov a detí.   
Svojimi prvkami nespĺňa dnešné európske hygienické a bezpečnostné podmienky prevádzky. Celá 
plocha je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s 
nízkym štandardom technického vybavenia. Celé priestranstvo je morálne zastarané vrátane zelene. 
                                                                                                                   
24. Vytvorenie biotopu v retenčných nádržiach park Jama                           Náklad : 6.000,00EUR 
-v rámci realizácie parku Jama boli vybudované dve retenčné nádrže s rastlinou výsadbou vodných 
rastlín, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. V rámci technológií je nutné doladiť a nastaviť 
procesy podľa  klimatických podmienok. 
                                                                                                                               
 
25. MŠ Teplická 
- vybudovanie novej budovy materskej školy  so štyrmi triedami pre 100 detí pri jestvujúcej MŠ. 
Predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Zahrnuté sú aj stavebný 
dozor a autorský dozor. Na 1.NP sa nachádza vstup so závetrím, cez ktorý sa vchádza do chodby s 
nikami určenými pre  šatne,  na odkladanie vecí a prezliekanie. Z chodby sa ide do priestoru pred 
triedami kde sa nachádza schodisko Triedy  majú spoločný priestor na pohybové aktivity a pohybové 
hry, umožňujú rozmiestniť hravé kútiky a špeciálne zamerané centrá aktivít.  Triedy sú usporiadané 
tak,  že v nich  je možné rozložiť aj  lôžka, ktoré budú oddelené pohyblivými stenami . Každá trieda 
má vlastné toalety   a umývadlá a WC pre pedagóga. Na 2.NP sa nachádzajú 2 triedy, priestor pre 
kabinet spolu so zasadacou miestnosťou, ktorá v prípade potreby sa dá využiť  ako izolačná miestnosť. 
Bezbariérový prístup je zabezpečený rampou, kde spodné dve triedy budú bezbariérovo prístupné, 
2.NP je sprístupnené bezbariérovo  pomocou "schodolezu"..        
 
 Príjem :  636 500,00 EUR                                                                      Realizácia : 990.000,00EUR 
 
26. Oplotenie MŠ Teplická                                                                           Realizácia: 50.000,00EUR 
- oplotenie nespĺňa podmienky ochrany majetku, je nebezpečné aj pre osoby pohybujúce sa v jeho 
blízkosti. Mať bezpečné oplotenie školských zariadení predpisuje aj vyhláška  MZ SR č. 527/2007 Z. 
z. o podrobnostiach, o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 
 
26.a Odkúpenie pozemku – par.č. 12142/250  vo vlastníctve Slovenskej republiky . Jedná sa o dvor 
materskej školy Teplická.     
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27. Telocvičňa pre ZŠ Jeséniova 
- výstavba je náročná z pohľadu zakladania stavby, stavba je zasadá vo svahu a strecha bude 
pochôdzna s umiestneným športoviskom. Pri realizácie dôjde aj vynútenej investícii opravy 
komunikácie vrátane retenčnej nádrže. V cene je zahrnutý stavebný a aj autorský dozor. Na stavbu 
máme príspevok z roku 2016 od Ministerstva školstva 200.000,0 EUR , ktorý je potrebné vyčerpať do 
31.8.2018. 
 
Príjem : 200.000,00 EUR z roku 2016   Realizácia : 702.000,00EUR  
 
28. Park Račianske mýto                                                                          Realizácia: 135.000,00EUR 
- revitalizácia parku – sadové úpravy, mobiliár, spevnené plochy a hracie prvky.  
  
29. Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska  
- Projekt vybudovanie polytechnickej učebne s  technikou a príslušenstvom  pre 16 žiakov  základnej   
školy  Sibírska , vrátane stavebných úprav v suteréne budovy základnej školy ,   má za cieľ priniesť a  
zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami 
ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce a taktiež pedagógom umožniť pracovať s 
najnovšími technológiami a tak napomôcť k ich celoživotnému ďalšiemu vzdelávaniu. 
 
 
Príjem : 69.322,13 EUR                                                                           Realizácia : 72. 970,66 EUR 
 
30. Biologicko-chemická  a jazyková učebňa ZŠ Riazanská  
- Projekt vybudovanie  biologicko-chemickej a jazykovej učebne  základnej   školy Riazanská, vrátane 
stavebných úprav v jestvujúcich triedach  budovy základnej školy, zariadenia odbornej biologicko-
chemickej  učebne s príslušenstvom  pre 16 žiakov  a pedagóga a vybudovanie jazykovej učebne pre 
16 žiakov a pedagóga ,  má za cieľ priniesť a  zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce 
a taktiež pedagógom umožniť pracovať s najnovšími technológiami, a tak napomôcť k ich 
celoživotnému ďalšiemu vzdelávaniu. 
 
Príjem : 93.109,50                                                                                    Realizácia: 98. 010,00EUR   
 
31. IKT učebňa ZŠ Jeséniova 
- Projekt vybudovanie IKT učebne základnej   školy  Jeséniova, vrátane stavebných úprav a zariadenia 
výpočtovou technikou s príslušenstvom  pre 16 žiakov v module notebookov. 
 
Príjem: 30.951,00                                                                                     Realizácia: 32.580,00EUR 
 
32.IKT a jazyková učebňa ZŠ Odborárska  
- Projekt vybudovanie IKT a jazykovej  základnej   školy Odborárska, vrátane stavebných úprav v 
podkroví budovy základnej školy , zariadenia IKT učebne výpočtovou technikou s príslušenstvom  pre 
16 žiakov v module notebookov a vybudovanie jazykovej učebne pre 16 žiakov a pedagóga.  
 
Príjem : 190.000,00EUR                                                                       Realizácia: 272.800,00EUR 
 
33. MŠ Za kasárňou 
- Výstavba nového zariadenia je projektovaná ako jednopodlažná budova s plochými strechami. V 
návrhu sa prihliada  na základné fyziologické potreby detí a na podmienky pre zdravý vývin detí. 
Projekt je navrhnutý tak, aby zaistil bezpečnosť a ochranu zdravia detí, rodičov  a pracovníkov. Objekt 
materskej školy je osadený do severozápadného rohu areálu. V súčasnosti sa tam nachádza 
nevyužívaná betónová plocha a kryt civilnej ochrany, ktorého funkcia ostane zachovaná.  
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky zo 16. Augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a 
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mládež č.527/2007 Z.z. Objekt je dimenzovaný na počet 100 detí v štyroch triedach. Objekt škôlky sa 
skladá z dvoch základných hmôt, ktoré sa prekrývajú – prvou je štruktúra štvorcového pôdorysu, v 
ktorej sa nachádza kompletné zázemie Druhou je hmota v tvare štvrťkruhu so štyrmi triedami .  Vo 
štvorcovej časti pôdorysu sú umiestnené vstupné priestory, administratívne priestory, zázemie pre 
pedagógov, technické priestory, šatňa pre prezúvanie detí, izolačná miestnosť a príprava stravy so 
samotnou jedálenskou časťou.- výdajná školská jedáleň. V samotnom objekte škôlky sa bude 
realizovať iba príprava a výdaj stravy – strava sa bude nosiť v termoportoch z existujúcej školskej 
kuchyne základnej školy Za Kasárňou. V hmote s pôdorysným tvarom štvrťkruhu sa nachádzajú 
jednotlivé triedy. Sú umiestnené dve a dve vedľa seba a prístupné s centrálne umiestnenej 
multifunkčnej herne – z nej vedú dve chodby, na ktorých sú situované prezliekacie skrinky.  Týmto 
kapacitám sú prispôsobené aj hygienické bunky – každá trieda má bunku s piatimi detskými toaletami, 
piatimi detskými umývadlami a dostatočným počtom skriniek. Dve triedy potom majú spoločné 
hygienické priestory pre pedagogický dozor – WC, umývadlo a výlevku pre upratovačku. 
 
Príjem :  636 500,00 EUR                                                                      Realizácia : 999.000,00EUR 
 
 
34. Športovisko Pionierska                                                                      Realizácia: 300.000,00EUR 
- Revitalizácia športoviska a vybudovanie nových športových plôch a zariadení , zelene a mobiliáru. 
 
34. a ) PD autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenie                              PD : 360,00 EUR  
 
35. Revitalizácia športovísk v areály ZŠ Česká                                     Realizácia: 200.000,00EUR 
- revitalizácia a dokončenie budovania športového areálu  pre ZŠ a v priestoroch za   súkromným 
gymnáziom.  
 
35 a)  PD – autorský dozor, inžinierska činnosť, PD skutočného vyhotovenia,     PD : 500,00 EUR   
 
36. Revitalizácia parku Rozvodná -Vlárska                                               Realizácia: 52.000,00EUR 
- vybudovanie novej parkovej úpravy, schodiska, osadenie mobiliáru.   
  
37. Detské ihrisko Nobelova                                                                         Realizácia: 60.000,00EUR 
-vybudovanie DI v parku na Nobelovej ul.    
  
38 a. PD – Rekonštrukcia MŠ Vihorlatská – tu máme tri alternatívy                 PD: 35.000,00EUR 
- po odovzdaní objektu od nájomníka nutná komplexná rekonštrukcia objektu vrátane kotolne. Tu 
máme tri alternatívy:  
      I . etapa : Rekonštrukcia materskej školy- prízemie  
     II. etapa : Nadstavba nájomných bytov ( 2 podlažia a jedno ustúpené ) predpokladáme požiadať  

o príspevok Štátny fond  rozvoja bývania.   
Tu bude investorom Mestská časť Bratislava- Nové Mesto.   
 
                                                                                                                                     
38 b. PD – Rekonštrukcia MŠ Vihorlatská                                                                   PD : 0,00EUR 
 
B. I. etapa: Rekonštrukcia materskej školy – prízemie  
    II. etapa : Nadstavba bytov ( 2 podlažia a jedno ustúpené )- v tejto alternatíve by bol investorom 

záujemca o nadstavbu  bytov a pre mestskú časť by zrekonštruoval materskú školu 
vrátane areálu.      

           
38 c. PD – Rekonštrukcia MŠ Vihorlatská                                                             PD: 15.000,00EUR 
-v tomto prípade by išlo o rekonštrukciu jestvujúceho stavu- kotolňa, podlahy, strecha, zateplenie, 
rozvody, v rátane prepracovania PD rekonštrukcie Materského centra.    
 
39. Rekonštrukcia MŠ Vihorlatská  - v alternatíve a. 
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- rekonštrukcia objektu vrátane kotolne a nadstavby nájomných bytov.   
 
 v alternatíve a Realizácia : 750.000,00EUR 
 
 
 v alternatíve b.  Realizácia : 0,00EUR 
 
 
 v alternatíve c.  Realizácia : 280.000,00EUR 
 
40. PD rekonštrukcie a energetické opatrenia na budove jedálne ZŠ Cádrová   

                PD :10.000,00EUR 
-teplotechnická analýza, výmena okien, dverí, zateplenie, rekonštrukcia strechy 
 
41. Rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ Cádrová  Realizácia: 110.000,00EUR 
výmena okien, dverí, zateplenie, rekonštrukcia strechy, výmena inštalačných rozvodov a ústredného 
kúrenia.  
 
42. PD a realizácia obnovy výdajne jedálne v MŠ Cádrová                               PD: 3.000,00EUR 
 Realizácia: 22.000,00EUR 
- komplexná rekonštrukcia výdajne. 
 
 
43. PD a rekonštrukcia obnovy kotolne v MŠ Na Revíne                                         PD 5.000,00EUR 
   Realizácia: 35.000,00EUR 
 
44. PD a rekonštrukcia sociálnych zariadení  v MŠ Osadná                                   PD 2.500,00EUR 
   Realizácia: 35.000,00EUR 
 
45. PD a rekonštrukcia sociálnych zariadení  v MŠ Rešetková                              PD 2.500,00EUR 
   Realizácia: 45.000,00EUR 
 
46. PD pre Rekonštrukciu komunikácie Horná Vančurova                                   PD: 7.000,00EUR 
  
47. Realizácia Rekonštrukcie komunikácie Horná Vančurova Realizácia : 75.000,00EUR 
 
48. PD -upgrade Rekonštrukcia a rozšírenie ul. Bárdošova                              PD : 15.000,00EUR 
 
49. PD –upgrade  11. ulica                                                                                       PD: 25.000,00EUR 
 
50. Vybudovanie nových parkovacích miest                                         PD: 3000,00EUR 
                                                                                                                    Realizácia : 250.000,00EUR 
- prenos dokončenia projektovej dokumentácie z roku 20107 – projekt pre stavebné konanie 
a realizáciu.     
51. Vybudovanie stromoradí a chodníkov Budyšínska a Odbojárov                   PD : 4.500,00EUR 
  Realizácia: 85.000,00EUR 
52. Športovisko Kominárska                                                                                     PD: 4.000,00EUR   
  Realizácia: 65.000,00EUR 
 
53. Športovisko Jelšová                                                                                              PD: 3.000,00EUR 
 Realizácia : 32.000,00EUR 
 
54. Revitalizácia Kuchajdy                                                                                      PD: 50.000,00EUR 
-projekt pripravujeme pre budúcu žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Nórskych fondov.  
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55. Scate park+ cross fit  na Račianskej ulici v areály bývalej SPŠCH                 PD: 8.000,00EUR 
 Realizácia: 120.000,00EUR 
 
 
56.  PD Revitalizácia DI a športoviska  v Mierovej kolónii                                 PD : 7.700,00EUR 
- Realizačná projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti, autorského dozoru 
a projektu skutočného vyhotovenia 
 
57. Revitalizácia DI a športoviska   Mierová kolónia  
- obnova povrchov, doplnenie hracích prvkov, sadové úpravy  Realizácia: 160.000,00EUR 
 
 
 
58. PD kompletná rekonštrukcia budovy Makovického -                                    PD : 20 000,00EUR 
- príprava podkladov pre vypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok na vybudovanie centra včasnej 
intervencie. PD je povinná príloha ŽoNFP. 
 
59. Realizácia rekonštrukcie stavby Makovického   „ Centrum včasnej intervencie „                                                              
       Realizácia : 600 000,00EUR            
- rekonštrukcia , vrátane vnútorného zariadenia. 
  
Príjem : 570 000,00EUR  Realizácia : 600 000,00EUR 
 
60. PD – Rekonštrukcia prípojok a rozvodov  inžinierskych sietí  ZŠ Riazanská                         

PD:6.500,00EUR  
- havarijná situácia , prerastené korene, núdzovo opravené v roku 2017  
 
61. Realizácia – Rekonštrukcia prípojok a rozvodov inžinierskych sietí ZŠ Riazanská  
- nové prípojky vody, kanalizácie a ich rozvodov  
 
                                                                                                  Realizácia : 55.000,00EUR 


