Schválené kapitálové investície v Programovom rozpočte Mestskej časti Košice – Juh
na rok 2018

Výpočtová technika 5 400 eur
Sú určené na zakúpenie nových počítačov hlavne pre kancelárie prvého kontaktu z dôvodu potreby
zabezpečenia elektronických služieb.

Kontajneroviská 9 500 eur
Mestská časť Košice - Juh plánuje vo výstavbe uzamykateľných kontajnerovísk pokračovať aj v roku
2018 v lokalitách, ktoré zodpovedajú vhodným podmienkam pre realizáciu zámeru. Za týmto účelom je
vyčlenená na rok 2018 suma 9 500 eur ako kapitálový výdavok.

Parkoviská 59 000 eur
Kapitálové prostriedky sú určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu a na výstavbu nových
parkovísk v lokalitách Krakovská (18 parkovacích miest vrátane 2 parkovacích miest pre osoby so
zníženou schopnosťou pohybu) a Užhorodská (existujúce parkovisko sa rozšíri o ďalšie 4 státia).

Rolba pre ľadovú plochu 25 000 eur
Zakúpením rolby na úpravu ľadovej plochy pre T-Systems Športovo-zábavný areál vo výške 25 tis. eur
sa zabezpečí oveľa vyššia kvalita samotnej ľadovej plochy (doteraz bol ľad upravovaný pomocou
malotraktora s prídavným zariadením) a výrazne sa skráti úprava ľadu (z 50 minút na 15 minút), čím sa
dosiahne vyššia spokojnosť návštevníkov, znížia sa prestoje, bude možné prenajímať ľad častejšie,
následne sa aj zvýšia tržby za prenájom ľadovej plochy a v konečnom dôsledku dôjde aj k úspore
prevádzkových nákladov na údržbu a úpravu ľadovej plochy.

Športové ihriská 12 000 eur
Budú použité na rekonštrukciu povrchu a vybavenia existujúceho športového ihriska na Južnej triede.

Detské ihriská 10 500 eur
Kapitálové prostriedky vo výške 10 500 eur sú určené na osadenie nových herných zariadení vrátane
dopadovej plochy v súlade s bezpečnostnou normou EU na Turgenevovej 12. Detské ihrisko bolo na
základe vykonania Hlavnej ročnej kontroly v priebehu roka 2017 zavreté a následne dané na vyradenie,
keďže vykazovalo nedostatky, ktoré bránili jeho bezpečnému užívaniu.
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Práčovňa 15 000 eur
Mestská časť Košice – Juh prostredníctvom Miestneho podniku služieb s. r. o., Košice zabezpečovala
pre dôchodcov pranie prádla v práčovni. Keďže Miestny podnik služieb s. r. o., Košice už po roku 2017
nebude vykonávať túto službu, finančné prostriedky sú určené na to, aby v prípade vhodných
prevádzkových priestorov na túto službu mohla Mestská časť Košice – Juh v priebehu roku 2018
vybaviť a zariadiť novú práčovňu a pokračovať tak v poskytovaní tejto služby pre dôchodcov.

Telefónna ústredňa 5 000 eur
V rámci Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh je už nevyhnutné vzhľadom na opotrebenie
(fyzické aj morálne) a poruchovosť vymeniť existujúcu telefónnu ústredňu za novú.
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