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rokovania číslo:
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Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015–
informatívny materiál
Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

Predkladá - Előterjeszti:
Ing.arch. Katalin Besse
Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Ing.arch. Katalin Besse

Prejednané - Megtárgyalta:
Finančná komisia dňa 09.06.2015 - Pénzügyi bizottság 2015.6.9-én
Komisia rozvoja mesta dňa 08.06.2015 – Városfejlesztési bizottság 2015 6.8-án
Rada MZ dňa 17.06.2015 - a VKT tanácsa: 2015.06.17-én
Materiál obsahuje - Mellékletek:
1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 31.05.2015 – beszámoló

TE – 273/2015
Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých
a pripravovaných investičných akcií k 31.052015“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.
Stanovisko úradu:
Stanovisko KRM:
Stanovisko FK:
Stanovisko Rady :

doporučuje schváliť návrh na uznesenie
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:0)
doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8.0:0)
rada nezaujala stanovisko (4.0:2)

Návrh na uznesenie
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 31.05.2015
vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Tabuľka - Investície 2014
Zoznam investícií 2015
Poradové
TEXT
číslo

Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť

1

Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP

Rok 2015

Výdavky
k
30.5.2015

170 000

Prebieha VO

2 362 000

2

Nákup ortofotomapy

10 000

3

Nákup servera

80 000

4

PHSR

10 000

5

Spracovanie nového ÚPN mesta

35 000

6

Spoluúčasť k projektom

50 000

Poznámky

%

Prebieha VO, zmluva s dodávateľom je pred podpísaním.

Prípravné práce pred výberom dodávateľa – posúdenie
podkladov a kritérií boli ukončené, verejné obstarávanie
pred vyhlásením.
Prípravné práce pre VO pred ukončením.
Uzavretá VO, zmluva v štádiu podpísania, začínajú sa
konkrétne práce.
Prebiehajú prípravné práce obstarávateľa – mesta,
zhromaždenie materiálov a pripravuje sa VO na
spracovateľa. Oznámenie o začatí obstarávania bolo
zverejnené na web, na úradných tabuliach a v novinách.

7

PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu

8

Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety

9

Cykloparky, cyklistický koridor

10 000

10

Klientska zóna MsÚ

10 000

11

Výmena okien a dverí KD Kava

5 500

V stave organizačnej prípravy
Bolo uskutočnené elektronické trhovisko, cena víťaza
5499,60. Okná boli dodávateľom zamerané, sú vo
výrobe. Predpokladaný termín dodania je 10.7.2015.

12

Rekreačný park Ďulov Dvor

4 500

Budú uskutočnené terénne práce - pripravuje sa výber
dodávateľa, potom umiestnené oplotenie a hračky.

53 000
20 000

713

Objekt bol zameraný, ukončené VO na projekt
elektroinštalácie, prebiehajú práce na spracovaní
dokumentácie. Súčasne prebiehajú aj prípravné práce na
1,34% obnovu vykurovacieho systému.
Ukončené VO na výber dodávateľa, nasleduje realizácia.
Bude objednané geodetické zameranie a následne
spracovaný projekt na cyklokoridór – medzi Dunajským
a Vážskym mostom cez mesto, potom stavebné
povolenie. V tomto roku budú aj rozmiestnené stojany na
bicykle.

13

Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia

6 000

14

Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného
ihriska na sídlisku Bauring

2 500

Poradové
TEXT
číslo

Rok 2015

15

Vybudovanie kontajnerových stanovíšť zo železnej konštrukcie pri
križovatke Ul. budovateľská a Priemyselná ul.

4 000

16

Vybudovanie kontajnerových stanovíšť zo železnej konštrukcie na
ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47

4 000

Je objednaná projektová dokumentácia , PD pred
dokončením, následne vybavenie stavebného povolenia
a realizácia.
Bol výber dodávateľa, nasleduje realizácia.
Výdavky
k
30.5.2015

Poznámky

%

Bola tváromiestna prehliadka za účasti dotknutých
dôverníkov bytových domov, po upresnení požiadaviek
sa uskutočnil výber projektanta. Prebieha projektovanie.
Bude rozšírené jestvujúce stanovište a prebieha výber
dodávateľa.

17

Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa

20 000

18

Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici

16 000

19

Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov

24 000

Bolo vykonané geodetické zameranie výškopisu
a polohopisu miesta stavby. Prebiehajú práce na
projektovej dokumentácii – před dokončením.
Bol uskutočnený výber projektanta, vytýčenie sietí,
potom spracovaná PD. Bola podaná žiadosť o stavebné
povolenie.
Prebehlo VO na dodávateľa, zmluva podpísaná,
nasleduje odovzdanie staveniska a realizácia

20

Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru
pod železničnou stanicou

14 877

Projekt hotový, bolo objednané ocenenie prác, ako
príprava pre VO. Povolenie na stavbu bolo vydané.

21

Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej
ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe
PD ktorú poskytne Ing. Vikartovsky zadarmo

17 000

22

Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Királya

9 500

23

Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná

1 500

Prebiehajú práce na PD, potom povoľovací proces,
a realizácia v úseku podľa finančných možností.
Poi výbere projektanta a zameraní priestoru prebiehajú
práce na spracovaní dokumentácie.
Bola uskutočnená terénna prehliadka a konzultácia
s vedením MŠ, nasleduje vyčíslenie potrebných prác, VO
a realizácia počas prázdnín.

24

Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.

2 500

Bude uskutočnená terénna prehliadka v 24.týždni
a upresnenia rozsahu dodávky.

25

Na obnovu majetku - rekonštrukcie (bude upresnené)

4 000

26

ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)

5 034

5 034 100,00% Inv.z r.2014

27

Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.Rákocziho ul. (2014)

2 900

2 900 100,00% Inv. z r.2014

28

1 200

Investície do majetku cez nájomcu
Spolu

2 953 811

9 846,80

