Zoznam investičných akcií podľa schváleného Programového rozpočtu
MČ Košice - Juh na rok 2017
Názov investície:
Server
Schválená výška:

19 000 €

Popis:
Kapitálové prostriedky vo výške 19 tis. eur sú určené na prechod na novú verziu softwaru Windows Server
2016, na licencie Windows Server 2016 pre 50 užívateľov prihlasujúcich sa do domény, na SQL Server 2016
a na licencie SQL Server 2016 pre 22 užívateľov prihlasujúcich sa do databázy a na modernizáciu
samotného servera (obstaraný v roku 2008/2009). Dôvodom tejto investície je ukončenie podpory verzie
Windows Server 2008 a SQL Server 2008.

Názov investície:
Kontajnerovisko Južná trieda 33
Schválená výška:

7 500 €

Popis:
Výstavba nového uzamykateľného krytého 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. Prístrešok bude vytvorený z oceľovej
konštrukcie opláštený dekoračnými dierovanými oceľovými plechmi a vstup do prístrešku je umožnený
dvojkrídlovou oceľovou bránou.Táto investícia bola plánovaná aj v roku 2016 ale nerealizovala sa a
presunula sa na rok 2017.

Názov investície:
Navadzací systém 1. etapa
Schválená výška:

10 000 €

Popis:
Mestská časť Košice – Juh plánuje v roku 2017 vybudovať uličný informačný navigačný systém. Tento
systém je určený prednostne pre chodcov, tabuľky určujú smer a názov ulice, tak isto je možné nimi
poukázať na rôzne historické a kultúrne pamiatky, parky alebo rôznu občiansku vybavenosť (napr.
nemocnica, miestny úrad, atď.). Uličný informačný systém pozostáva z pozinkovanej tyče a zo zasúvacích
tabuliek so smerom a názvom ulíc. Predmetný systém plánuje MČ vybudovať v lokalitách so zvýšeným
pohybom občanov, najmä neďaleko MHD zastávok.
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Názov investície:
Parkovisko Južná Trieda
Schválená výška:

23 000 €

Popis:
Výstavba parkoviska pri obytnom dome Južná tr. 33. Parkovisko bude tvoriť 7 parkovacích miest s kolmým
státím z vegetačných tvárnic (ECORASTER), z toho 1 pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre
vybudovanie parkoviska je potrebné aj rozšírenie komunikácie z pôvodných 4,10 m na 6,25 m, ktoré je
navrhované smerom do Parčíka J. Psotku, na úkor trávnika. Táto investícia bola plánovaná aj v roku 2016
ale nerealizovala sa a presunula sa na rok 2017.

Názov investície:
Ľadová plocha - areál T-systmes ŠZA
Schválená výška:

95 000 €

Popis:
Touto investíciou dôjde k technickému zhodnoteniu ľadovej plochy a k jej rozšíreniu na multifunkčné
ihrisko tak, aby sa mohla využívať počas celého roka (v zimnom období na koručuľovanie, počas zvyšku
roka na ostatné športy). Umožní to zapustenie chladiacich trubiek do betónu a vyliatie celého povrchu
hladkým betónom. Zároveň možno očakávať aj úsporu prevádzkových nákladov (hlavne elektrická energia
a voda kvôli nižšej hrúbke ľadu a únikom, ku ktorým dochádza pri súčasnej značne opotrebovanej
technológii). Táto investícia je podmienená získaní min. 50% finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.

Názov investície:
Auto na rozvoz stravy
Schválená výška:

2 000 €

Popis:
Spoluúčasť MČ Košice - Juh pri financovaní kúpy špeciálne upraveného motorového vozidla na rozvoz
stravy v rámci opatrovateľskej služby. Zvyšná suma je žiadaná cez dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
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Názov investície:
Projekty - spoluúčasť
Schválená výška:

5 000 €

Popis:
V mesiaci marec 2017 MZ MČ Košice - Juh schválilo uznesením č. 112 finančné prostriedky vo výške 5 tis.
eur ako spoluúčasť v projektoch, ktoré MČ Košice – Juh podá v rámci vyhlásených výziev v priebehu roku
2017 cez ministerstvá alebo nadácie (Modernizácia jedálne pre dôchodcov vo výške 2 tis. eur, fitnes prvky
vo výške 1 500 eur a Rekonštrukcia obvodového muriva v SRC vo výške 1 500 eur).

V Košiciach, dňa 28. 3. 2017
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