
zoznam  investícií na rok 2014 - sumár potrieb
tis. € poznámka

projekty 30 projekty podľa potreby
nájomné byty OS Dolnomajerská II. etapa 600 realizácia od roku 2013
Územný plán 11
výmena terajšieho VO za LED

chodníky cintorín 20
ďalšia etapa chodníkov na zabezpečenie 

prístupu k pochovávacím poliam

vrátnica  parku-obnova fasády 10 resp. dať do prenájmu za cenu obnovy
MK Kukučínova vodovod 250 m á100, chodník 200m2 á50, rozšírenie 
cesty o 150 m2 á 60, nový povrch 900 m2 á 12 62 obnova povrchu
nové parkoviská - výstavba 30
pri Nareli 5 PM
oproti Narelu  6 PM
Pažitná 4 PM
Čepenská 1214 rozšírenie  na kolmé + 6PM
Čepenská 1211 v zeleni vedľa  1212  12PM

chodník Pažitná 1014 - Progres - 40 bm 3

chodník 150 m2 + parkovisko 45 PM + zeleň - pozemok pri Sokolovni 60 ak budeme úspešný v rokovaniach s cirkvou
nový chodník pri SBD na Vonkajší rad 3 prepadnutý a značne poškodený

obnova povrchu starej cyklotrasy  3900 m2 po Zberný dvor 60 značne poškodená

cyklotrasa dopojenie 2. časť 20 dokončenie trasy v úseku  park - veterinári
výstavba chodníka Stredný Čepeň 36 spracovaná PD
športovo-oddychová zóna pri Váhu 130 spracovaná PD
obnova amfiteátra 224 spracovaná PD
Rekonštrukcia úseku MK Vonkajší rad pri kotolni 200 spracovaná štúdia 
vstup do budovy + plocha nádvoria MsÚ    30 + 290 m2 15 úprava dlažbou

hosp. budovy /garáže/ a spevnená plocha záhrada MsÚ 24
pokračovanie aktivít na využitie sprístupnenej 
záhrady

oprava chodníkov v parku  500 m2 II. Etapa 10 oprava poškodených úsekov + nový povrch

vstupná plocha do parku z Námestia slobody- dlažba 350 m2 25
identická úprava dlažbou ako na 
zrekonštruovanom námestí

MK súvislé opravy -  Parková  900 m2, Novomestská 2600+ parkoviská 
2000+ 1000 m2, Školská + parkoviská 1100 + 600 m2 od DK po 
Perlovku, chodník Školská od Kukučínovej, 250 na Školskej ulici "jarmočný" úsek
asfaltový povrch parkoviska Čepenská 3081 cca 600 m2 10

detské ihriská - pergola park, detské prvky, posilovacie prvky-mládež 50

jedno do H.Čepeňa, jedno vnútroblok a aspoň 
2 pre staršie deti - resp. posilovacie zariadenia 
do zámockého parku

ŠKOLSKÉ INVESTÍCIE 0 tabuľka ďalší hárok. Školy doplnia po MsZ

spolu potreba inv. 2014 okrem škôl 1 883
ďalšie - možné investície, opravy či havárie
oprava strechy DK - knižnica



Aktualizácia HER systému vo veľkej zasadačke MsÚ
nedokončený pavilón"G" ZŠ na Kom. Ulici + parkovanie
prestavba kina aj na divadelnú sálu
NOVA zateplenie - dokončenie 
ďalšie nové okná a dvere Nova a DK
tenisové kurty záhrada v parku
riešenie ubytovne v Sokolovni
ihrisko petanq v DC Jesenského
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