Zoznam invetičných akcií podľa schváleného Programového rozpočtu
MČ Košice - Juh na rok 2015
Názov investície:
Rekonštrukcia strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5, Košice
Schválená výška:

70 000 €

Popis:
Finančné prostriedky sú určené na kompletnú rekonštrukciu strechy objektu Jedálne pre dôchodcov na
Vojvodskej 5 v Košiciach. Strecha v priebehu minulých rokov bola niekoľkokrát čiastkovo opravovaná z
dôvodu pretekania. Súčasný stav už vyžaduje komplexnú rekonštrukciu strechy daného objektu.

Názov investície:
Ozvučenie a osvetelenie spoločenskej sály miestneho úradu, Smetanová 4, Košice
Schválená výška:

8 200 €

Popis:
Technológia použitá v spoločenskej sále na 1. poschodí miestneho úradu na Smetanovej 4, Košice čo sa
týka jej ozvučenia a čiastočne aj osvetlenia je natoľko technicky a morálne opotrebovaná, že si vyžaduje
výmenu. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie reproduktorovej sústavy, subbasu, zosilňovača,
mixážneho pultu, mikrofónov, dvoj CD/MP3/USB prehrávača a na výmene 500W halogénov za 50W LED
reflektory, čím dôjde aj k značnej úspore prevádzkových nákladov na osvetlenie.

Názov investície:
Tablety pre poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh
Schválená výška:

3 000 €

Popis:
Zakúpenie tabletov pre poslancov MZ MČ Košice - Juh, ktoré nahradia doterajšie zasielanie dokumentov na
rokovanie samosprávnych orgánov prostredníctvom Slovenskej pošty. Návratnosť tejto investície v
porovnaní s priamymi nákladmi je do štyroch rokov v podobe úspory nákladov na papier, obálky, tlač či
poštové poplatky spojené s rozosielaním tlačených dokumentov.
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Názov investície:
Osobné počítače pre miestny úrad MČ Košice - Juh
Schválená výška:

6 000 €

Popis:
Zakúpenie nových osobných počítačov pre prácu zamestnancov miestneho úrad MČ Košice - Juh, ktoré
nahradia v ďalšej etape modernizácie výpočtovej techniky zastaralé PC a to z dôvodu ich značnej morálnej
a fyzickej opotrebovanosti (obstarané v rokoch 2006 až 2009).

Názov investície:
Vianočná výzdoba
Schválená výška:

3 472 €

Popis:
Na túto investíciu budú použité účelovo prijaté finančné prostriedky od sponzorov vedené na osobitnom
darovacom účte. Doplnením vianočnej výzdoby dôjde k oživeniu a skrášleniu MČ Košice - Juh, kde budú
môcť obyvatelia MČ Košice - Juh a jej návštevníci prežívať vianočné sviatky v príjemnejšej atmosfére.

Názov investície:
Zakúpenie kotla pre Spoločensko - relaxačné centrum, Milosrdenstva 4, Košice
Schválená výška:

3 000 €

Popis:
Kapitálové prostriedky vo výške 3 tis. eur sú určené na zakúpenie nového plynového kotla pre Spoločensko relaxačné centrum na Milosrdenstva 4 v Košiciach, ktorý nahradí pôvodný 10 ročný kotol slúžiaci na
vykurovanie nebytových priestorov a ohrev vody.

Názov investície:
Prípravná a projektová dokumentácia
Schválená výška:

5 000 €

Popis:
Finančné prostriedky sú určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s pripravovanými
investičnými zámermi v ďalšom období.

2

Názov investície:
Centrálne trhovisko Južná trieda
Schválená výška:

90 000 €

Popis:
Plánovaná výstavba trhoviska je riešená v území, ktoré je navrhované pre zriadenie Centrálnej zóny Juhu
(Parčík Jozefa Psotku) a je ohraničené obchodným centrom (bývalé obchodné centrum Astória), miestnou
komunikáciou na Šoltésovej ulici, prístupovou komunikáciou ku garážovej lokalite a chodníkom od
obchodného centra ku obytnému domu na Južnej triede 33 v Košiciach.
Trhovisko bude pokračovaním obchodnej zóny pozdĺž chodníka na Južnej triede od obchodného centra
smerom ku obytnému domu. Hlavná stavba trhoviska bude pozostávať z prekrytej oceľovej konštrukcie,
ktorá bude situovaná v časti verejnej zelene a od oddychovej plochy bude oddelená oporným múrom. Pod
zastrešením budú umiestnené trhové stoly s možnosťou vystavenia tovaru na zabudovaných konzolách v
časti oporného múra. Vo východnej časti chodníka bude pokračovať obchodná zóna od existujúceho
predajného stánku, ktorý majiteľ plánuje prestavať na farmársky dom, umiestnením samostatných
predajných stánkov. Prestrešenie trhových stolov bude osvetlené svietidlami s napojením na zdroj el.
energie do existujúceho sociálneho zariadenia pri novovybudovanom detskom ihrisku LIENKA, ktoré bude
slúžiť návštevníkom trhoviska ale i verejnosti . Trhovisko bude vybavené zdrojom pitnej vody. Zároveň sa
vykoná rekultivácia parku s novou sadovou úpravou, výsadbou nových druhov stromov a trvalkových
záhonov s umiestnením pamätnej tabule Jozefa Psotku.

Názov investície:
Server - dátové úložisko
Schválená výška:

5 000 €

Popis:
Nevyhnutná investícia do rozšírenia dátového úložiska servera z dôvodu zálohovania dát (účtovníctvo, web,
mzdy, dokumenty z rokovania samosprávnych orgánov) a vybudovania dostatočných kapacít pre ďalšie
obdobie.

Názov investície:
Kamerový systém
Schválená výška:

6 000 €

Popis:
MČ Košice – Juh v tomto roku žiada Ministerstvo vnútra SR o dotáciu na prevenciu kriminality na zakúpenie
a osadenie kamier. Finančné prostriedky vo výške 6 tis. eur budú použité za týmto účelom z vlastných
zdrojov.
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Názov investície:
Parkoviská
Schválená výška:

18 000 €

Popis:
Výstavba cca 20 nových parkovacích miest v lokalitách Železníky a Panelová-Mudroňová. Lokalizácia
parkovísk je podmienená súhlasnými stanoviskami správcov podzemných inžinierskych sietí a povolením
príslušného cestného správneho orgánu. Plánovaná výška investícií je do 15 tis. eur a na prípravnú a
projektovú dokumentácia 3 tis. eur.

Názov investície:
Multifunkčné ihrisko Železníky
Schválená výška:

35 000 €

Popis:
MČ Košice – Juh požiadala cez Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu
na rok 2015 o schválenie projektu na realizáciu multifunkčného ihriska na Železníkoch v celkovej
odhadovanej výške 75 tis. eur. Naša spoluúčasť na financovaní tohto projektu by mala byť maximálne do
výšky 35 tis. eur. Vlastné finančné prostriedky budú čerpané iba v prípade, že mestská časť dostane
požadovanú dotáciu.

Názov investície:
Multifunkčné zariadenie
Schválená výška:

1 000 €

Popis:
Dokúpenie multifunkčné zariadenie tlačiareň/kopírka vo výške 1 000 eur pre potreby úradu z dôvodu
vyradenia starých tlačiarní, ktoré sú už z hľadiska prevádzkových nákladov neefektívne a neekonomické.

Aktualizované dňa: 23. 6. 2015
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