
ORM - zoznam  investícií na rok 2016 - sumár potrieb tis. € poznámka

Nájomné byty G - pavilón 2015 - 2016 105 v súlade s výsledkom OVS
Nórske fondy 2015 - 2016 - revitalizácia parku 92 začiatok 2015 a koniec 2016 - naša účasť
Výkup pozemkov 2015 - 2017 190 najmä podľa Uzneseia MsZ
rekonštrukcia štadióna ŠKF 2016 - 2022 v prípade odsúhlasenia SFZ a Vlády SR

projekty 55 projekty podľa potreby Mesta a podľa výziev
MK Pekárska  ul. rekonštrukcia 445 objekt MK a parkoviská
MK Poľná -  rekonštrukcia 630 bm 200 kompletná rekonštrukcia
MK Športová , ďalšia etapa opravy 75 pokračovanie v úprave ulice
MK Parková - súvislá oprava + rozšírenie parkovania 40 rozšírenie parkovania
MK súvislé opravy -  Novomestská 2600m2+ parkoviská 2000+ 1000 
, Školská + parkoviská 1100 + 600 m2 od DK po Perlovku,   chodník 
Cukrovarská 210 rozpadávajúce sa betonové konštrukcie vozovky
chodník Pažitná 1014 - parkovisko Progres - 40 bm + vjazd 6 spevnenie štrkovej plochy
výstavba chodníka Stredný Čepeň 36 spracovaná PD
obnova povrchu starej cyklotrasy  3900 m2 po Zberný dvor 60 značne poškodená
chodník Dlhá ulica/8.mája po Téčko potraviny cca 25 bm  
asfaltový povrch parkoviska Čepenská 3081 cca 600 m2 10 chýbajúca vrchná konštrukčná vrstva parkoviska
45 PM + chodník 150 m2 + zeleň - pozemok pri Sokolovni 60 ak budeme úspešní v rokovaniach s cirkvou
chodník + parkovisko Poštová 1154   250 m2 15
nové parkoviská - výstavba 35 prepočet cca 1.000€ / 1 parkovacie miesto

pri Nareli 5 PM

oproti Narelu  6 PM

Čepenská 1214 rozšírenie  na kolmé ( + 6PM)

Dolnomajerská  pavilón G rozšírenie 14 PM rozšírenie po preložení oplotenia ŠZŠ
Spádová 1150 - nové parkovisko v zeleni  4PM pri trafe

Novomestská pri Kolkárni výmena za Garbiarsku

tenisové kurty - výstavba 20 po povolení a ukončení sporov
Detské ihriská Hokejka, H.Čepeň 45 obyvatelia
vyasfaltovanie hokejbalového ihriska TJ Rozkvet 23 x 17m  LV
športovo-oddychová zóna pri Váhu spracovaná PD
športovo oddychová zóna Camping 17 spevnenie brehu a očista zelene vo vlastnej réžii rekultivovať
skatepark 38

vrátnica  parku-obnova fasády 7 resp. dať do prenájmu za cenu obnovy
vstup do budovy + plocha nádvoria MsÚ s prístupovou cestou    30 + 
290 m2 10 úprava dlažbou
hosp. budovy /garáže/ na parkovisku v záhrade MsÚ 35 pokračovanie aktivít vo dvore MsÚ

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

námestí

prístavba MŠ DŠ podľa úspešnosti výzvy
zateplenie zasadačky podľa úspešnosti výzvy
zateplenie objektu ZŤP Novomestská podľa úspešnosti výzvy
dostavba Domov dôchodcov podľa úspešnosti výzvy
výstavba parkovacieho domu podľa úspešnosti výzvy
ako stavba Vodojem - Tanuška odstrániť? OVS?
priestor pred SLSP po stánkoch zatrávniť, dať OVS zámer?
priestor pred Lorincom - pri JAK vo vlastnej réžii parčík?
čo s priestormi v G pavilóne koľko metrov a na čo?
čo s priestormi za Stavebným úradom zarastá to zeleňou
prístavba Pomocníček presťahovať NDS a v réžii najmä OZ Pomocníček
podlaha obradná sála 14 dať parkety
operadlá Amfik - aspoň 200 miest obyvatelia je to možné
strecha Gymnázia 58 cenová ponuka urobená pre Gymnázium

ďalšie - potrebné investície, opravy či havárie
výkup pozemkov na chodník oproti futb. Štadiónu cca 200 m2 5
Oprava autobusových zastávok (najmä H.čepeň a majer)
Oprava kríža a zvonice H.čepeň
úprava zábradlia od MsÚ po Progres bežné výdavky - kalkulácia
dokončenie výmena LEDky v meste
regulácia tepla ZŠ JF projekt a naceniť
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