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

Tabuľka č.2
Investičné akcie financované z vlastných zdrojov na rok 2017
P.č. Názov stavby
Predpokladaný finančný Stručný popis investičného zámeru
náklad v EUR

Špecifikácia zdrojov

1.

Rekonštrukcia MK a chodníkov
SO-01 ul.Mlynská, ul.Kpt.Nálepku

419 933

Obnova povrchu MK, rekonštrukcia
a dostavba chodníkov, dobudovanie
odvodňovacieho zariadenia
a revitalizácia zelených plôch

2.

Rekonštrukcia MK a chodníkov
SO-02 ul.Michalská

54 352

Obnova povrchu miestnej komunikácie,
zriadenie odvodňovacieho rigola,
úprava chodníka a úprava zelených
pásov

dtto

Rekonštrukcia MK a chodníkov
SO-03 od kostola k cintorínu, plochy okolo
DS

152 576

Obnova povrchu miestnej komunikácie,
výstavba kanalizácie DN 300
a kanalizačnej šachty, výstavba lapača
splavenín, osadenie palisád, pokladka
zatravňovacích dielcov, výstavba
chodníkov a úprava zelených pásov

dtto

Rekonštrukcia MK a chodníkov
SO-05 chodník ul.Prešovská

61 635

Dobudovanie chýbajúcich úsekov
chodníka pri ceste I/68, dobudovanie
odvodňovacieho zariadenia – dažďovej
kanalizácie DN 300 a revitalizácia
zelených plôch

dtto

3.

4.

Vlastné zdroje – rozpočet
obce, obstaranie stavby p.č.
1. až 5 ako celku – civilná
podlimitná zákazka,
s využitím platby na splátky
rozloženej na viac rokov

1

P.č. Názov stavby

5.

Predpokladaný finančný Stručný popis investičného zámeru
náklad v EUR
Obnova povrchu miestnej komunikácie
po výstavbe vodovodu, zriadenie
odvodňovacieho rigola, výstavba
chodníka

Špecifikácia zdrojov

Rekonštrukcia MK na ul. Družstevnej –
časť parcely registra C-KN č. 532/1

117 883

6.

Kanalizácia – nová ulica - parcela registra
C-KN 158/28

42 651

Výstavba kanalizácie o dĺžke cca 150 m
- kanalizačné potrubie DN 300 mm,
vrátane kanalizačných prípojok k 10
novostavbám rodinných domov

Náklady na stavebné práce
vlastné zdroje – rozpočet
obce
Náklady na materiál finančné
zdroje VVS, a.s. ?

7.

Vodovod – nová ulica – parcela registra
C-KN 158/28

33 717

Výstavba vodovodu o dĺžke cca 150 m
- vodovodné potrubie DN 110 mm,
vrátane vodovodných prípojok k 10
novostavbám rodinných domov

Náklady na stavebné práce
vlastné zdroje – rozpočet
obce
Náklady na materiál finančné
zdroje VVS, a.s.?

8.

Rekonštrukcia nákupného strediska

Predpokladaný FN bude
známy po spracovaní
výkazu výmer

Realizácia rekonštrukčných prác
v etapách: výmena okien, samostatné
vykurovanie, samostatné merania
elektrickej energie, stavebné úpravy –
priečky a podlahy

Vlastné zdroje – rozpočet
obce

9.

Multifunkčné ihrisko

Výstavba multifunkčného ihriska na
Predpokladaný FN bude
známy po prieskume PHZ parcele registra C-KN 486/5

dtto

Vlastné zdroje – rozpočet
obce s využitím platby na
splátky rozloženej na viac
rokov

2

Oprava odpadovej kanalizácie –
10. Oprava poškodeného odpadovej kanalizácie Predpokladaný FN bude
zo školskej jedálne
známy po prieskume PHZ výmena poškodeného kanalizačného
potrubia
11. Oplotenie areálu základnej školy

Vlastné zdroje – rozpočet
obce

Oprava existujúceho a doplnenie
Náklady na materiál - vlastné
Predpokladaný FN bude
chýbajúceho
oplotenia
areálu
základnej
zdroje – rozpočet obce
známy po prieskume PHZ
školy
Náklady na stavené práce –
svojpomocne cez ZO JSD

3

