Obec Šarišské Michaľany
Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
PLÁN INVESTIČNÝCH AKCIÍ NA ROK 2017

Tabuľka č.1
Investičné akcie financované z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2017
P.č. Názov stavby
Predpokladaný Stručný popis investičného zámeru
finančný náklad
v EUR

Špecifikácia zdrojov

1.

Vybudovanie kamerového systému v obci
Šarišské Michaľany 2. etapa

9 639

Rozšírenie kamerového systému - budova
a areál základnej školy, budova a areál materskej
školy, budova a areál domu smútku, budova
nákupného strediska a priestor za budovou rozšírenie existujúceho kamerového systému o
ďalších 10 nových kamier

Poskytnutá dotácia zo ŠR
vo výške 7 000 EUR,
spolufinancovanie vo výške
2 639 EUR (27,38%)

2.

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom
v obci Šarišské Michaľany

73 440

Likvidácia čiernych skládok nachádzajúcich sa
na parcelách C-KN 604/27, C-KN 604/34, CKN 604/39,E-KN 136, E-KN 137 a E-KN 138
v k.ú. Šarišské Michaľany

Požadovaná dotácia
z Enviromentálneho fondu
vo výške 69 768 EUR
spolufinancovanie vo výške
3 672 EUR (5%)

3.

Rekonštrukcia tribúny, šatní a sociálneho
zariadenia v Šarišských Michaľanoch

191 780

Zníženie energetickej náročnosti objektu –
zateplenie fasády, stropov, výmena okien,
výmena klampiarskych výrobkov, výmena
systému vykurovania za teplovodné kúrenie
s použitím kondenzačných kotlov

Požadovaná dotácia
z Enviromentálneho fondu
vo výške 182 191 EUR
spolufinancovanie vo výške
9 589 EUR (5%)

4.

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci cca 800 000
Šarišských Michaľanoch
predpokladaný
FN bude známy
po spracovaní PD

Zníženie energetickej náročnosti objektu –
zateplenie fasády, strechy, výmena okien,
výmena systému vykurovania – rekuperácia tepelné čerpadlá

Žiadosť o NFP bude podaná
po vyhlásení výzvy OPKZP
spolufinancovanie vo výške
5%

1

P.č. Názov stavby

5.

Oprava rozvádzačov a elektroinštalácie na
ZŠsMŠ v Šarišských Michaľanoch

6.

Výstavba kompostárne

Predpokladaný Stručný popis investičného zámeru
finančný náklad
v EUR
21 197

Špecifikácia zdrojov

Oprava rozvádzačov a elektroinštalácie, ktoré sú Žiadosť zriaďovateľa na
podľa revíznej správy v nevyhovujúcom až
dofinancovanie
havarijnom stave
normatívnych FP
(MŠVVaŠ SR dohadovacie konanie)

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
Predpokladaný
FN bude známy odpadu
po spracovaní PD

Žiadosť o NFP bude podaná
po vyhlásení výzvy OPKZP
spolufinancovanie vo výške
5%

2

