Zoznam investičných akcií podľa schváleného Programového rozpočtu
MČ Košice - Juh na rok 2016
Aktualizované k 30. 12. 2016
Názov investície:
Rekonštrukcia objektu Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5, Košice
Čerpanie:

144 414 €

Popis:
MČ Košice – Juh sa podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci výzvy Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Finančné prostriedky v celkovej
výške 144 414 eur (z toho Environmentálny fond 131 052 eur a vlastné prostriedky ako spoluúčasť 13 362
eur) boli použité na rekonštrukciu objektu Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej 5 v Košiciach. Strecha v
priebehu minulých rokov bola niekoľkokrát čiastkovo opravovaná z dôvodu jej pretekania a vyžadovala si
už kompletnú rekonštrukciu. To sa následne prejavilo aj na praskaní obvodového plášťa a na opadávaní
omietky, čo kazilo celkový estetický dojem daného objektu. Ďalšie významné nedostatky sa začali
prejavovať na oknách a dverách, ktoré už nedokázali zabezpečiť potrebné tepelno-izolačné vlastnosti a boli
hlavným zdrojom úniku tepla a zvýšených nákladov na média. Po realizácii daného zámeru má Jedáleň pre
dôchodcov novú zateplenú strechu, vymenené všetky vonkajšie okná a dvere a zateplený obvodový plášť s
novou fasádou.

Názov investície:
Datavideoprojektor pre KSC Južan
Čerpanie:

1 296 €

Popis:
Používaný datavideoprojektor bol už technicky a morálne zastaraný a nespĺňal požadované kritéria hlavne
pri prenajímaní KSC Južan. S cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň a kvalitu služieb sa nahradil novým
technicky výkonnejším datavideoprojektorom s lepšími užívateľskými vlastnosťami.

Názov investície:
Klimatizácia pre kancelárie úradu v rámci prvého kontaktu
Čerpanie:

17 952 €

Popis:
Finančné prostriedky boli použité na dobudovanie klimatizačných jednotiek v rámci MÚ MČ Košice - Juh do
jednotlivých kancelárií úradu na prízemí (kacelárie prvého kontaktu) a na 2. poschodí zo severnej strany.
Zámerom bolo vytvoriť vhodné pracovné podmienky tak pre zamestnancov ako aj samotných klientov
úradu.
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Názov investície:
Kontajnerovisko Južná trieda 33
Čerpanie:

369 €

Popis:
Finančné prostriedky boli použité na prípravnú a projetkovú dokumentáciu súvisiacu s výstavbou nového
uzamykateľného kontajneroviska pri obytnom dome Južná tr. 33. Uzamykateľný priestor pre umiestnenie
kontajnerov na domový odpad by mal zabrániť znečisťovaniu okolia a zabrániť vstupu neprispôsobivým
osobám, aby vynášali odpad z kontajnerov. Výstavba samotného kontajneroviska sa zrealizuje až v roku
2017.

Názov investície:
Parkoviská
Čerpanie:

27 637 €

Popis:
Finančné prostriedky vo výške 1 410 eur boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s
výstavbou parkovísk na Južnej triede 33 zo Šoltésovej ulice, na Mudroňovej a na Užhorodskej ulici. V roku
2016 bolo realizované iba parkovisko Mudroňova vo výške 26 227 eur. Výstavba parkoviska na Južnej
triede 33 bude realizovaná v roku 2017.

Názov investície:
Detské ihrisko Bulharská
Čerpanie:

22 719 €

Popis:
Na základe požiadavky obyvateľov obytnej lokality Bulharská – Južná trieda v medzi blokovom priestore na
Bulharskej ulici bolo vybudované nové detské ihrisko.

Názov investície:
Prípravná a projektová dokumentácia detské ihriska Lídl
Čerpanie:

-

€

Popis:
MČ Košice - Juh sa zapojila do projektu LIDL - detské ihrisko Žihadielko. Jeho výstavba bola podmienená
úspešným hlasovaním v projekte LÍDL - Žihadielko. Vlastné finančné prostriedky vo výške 800 eur boli
určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu pretože výstavbu samotného ihriska Žihadielko mal
financovať LÍDL. MČ Košice - Juh však nebola úspešná v tomto projekte.
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Názov investície:
Multifunkčné ihrisko Železníky
Čerpanie:

68 694 €

Popis:
Kapitálové finančné prostriedky boli použité na výstavbu nového multifunkčného ihriska Železníky na
existujúcom športovom ihrisku. Na daný projekt bola poskytnutá dotácia vo výške 40 tis. eur z Úradu vlády
Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ a zvyšná suma ako
spoluúčasť bola financovaná z vlastných prostriedkov MČ Košice - Juh.

Názov investície:
Fitnes ihrisko Palárikova
Čerpanie:

3 418 €

Popis:
Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nového exteriérového fitnes ihriska v lokalite Palárikova 1-7
a na výstavbu boli použité finančné prostriedky, ktoré MČ Košice - Juh získala za 2. miesto v súťažnom
projekte „Najaktívnejšia Mestská časť Európskeho mesta športu 2016“.

Názov investície:
Centrálne trhovisko Južná trieda
Čerpanie:

26 857 €

Popis:
Finančné prostriedky vo výške 23 448 eur boli určené na dofinancovanie centrálneho trhoviska Južná trieda
z roku 2015. Nejednalo sa o navýšenie celkového rozpočtu na centrálne trhovisko, išlo iba o úhradu
záväzku z roku 2015, keďže dodávateľská faktúra z roku 2015 nebola uhradená v plnej výške (z dôvodu
nedorobkov a vád na diele) a bolo ju potrebné doplatiť v roku 2016. Zároveň boli na centrálnom trhovisku
dobudované ochrannej fólie a markízy v hodnote 3 409 eur.

Názov investície:
Billiardový stôl T-Systems SŽA
Čerpanie:

2 105 €

Popis:
Zakúpením billiardového stola sme rozšírili ponuku služieb v rámci T-Systems Šporoto-zábavného arelálu
Alejová 2 s cieľom prilákať nových návštevníkov do areálu.

3

Názov investície:
Detská lanová dráha
Čerpanie:

-

€

Popis:
Zámerom bolo v rámci T-Systems ŠZA vybudovať detskú lanovú dráhu pre deti vo veku od cca 6 do 12
rokov a poskytnúť tak mladým rodinám s deťmi možnosť ďalšieho atraktívneho vyžitia v rámci nášho areálu
v celkovej odhadovanej výške 24 tis. eur. Od tohto projetku sa však z dôvodu technickej náročnosti
upustilo.
Názov investície:
Prípravná a projektová dokumentácia T-Systems ŠZA
Čerpanie:

-

€

Popis:
Finančné prostriedky vo výške 8 tis. eur boli určené na prípravnú projektovú dokumentáciu súvisiacu s
prekrytím ľadovej plochy a výstavbou detskej lanovej dráhy. Finančné prostriedky neboli čerpané v roku
2016.

Názov investície:
Prekrytie chodníka pri SRC
Čerpanie:

1 473 €

Popis:
Finančné prostriedky boli použité na prekrytie chodníka do budovy Spoločensko-relaxačného centra.

Názov investície:
Opláštenie bazéna v SRC
Čerpanie:

-

€

Popis:
Finančné prostriedky vo výške 4 500 eur boli určené na opláštenie bazéna v Spoločensko-relaxačnom
centre avšak neboli čerpané z dôvodu, že daný rozsah prác bol nakoniec vyhodnotený ako oprava a údržba,
a teda išlo o bežný a nie kapitálový výdavok.
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Názov investície:
Rozšírenie dochádzkového systému SRC
Čerpanie:

895 €

Popis:
Finančné prostriedky boli použité na dobudovanie dochádzkového systému v rámci Spoločenskorelaxačného centra, ul. Milosrdenstva.

Názov investície:
Nákup zdvíhacieho hydraulického zariadenia pre ZOS, Mlynárska č. 1, Košice.
Čerpanie:

-

€

Popis:
MČ Košice - Juh mala zámer nakúpiť zdvíhacie hydraulické zariadenie pre ZOS na Mlynárskej 1 a to v rámci
žiadosti o projekt cez MPSVaR SR. Keďže MČ Košice - Juh nebola úspešná v projekte, finančné prostriedky
vo výške 500 eur ako spoluúčasť neboli čerpané.

Názov investície:
Zakúpenie priemyselného korytového žehliča pre ZOS, Mlynárska č. 1, Košice.
Čerpanie:

3 108 €

Popis:
Pre potreby ZOS bolo potrebné zakúpiť nový priemyselný korytový žehlič pre žehlenie rovného prádla.
Doteraz používaný žehlič bol obstaraný ešte v roku 1979 a už vypovedal službu.
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