Materiál na 12. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

Správa
o vyhodnotení investičných akcií za rok 2019
k 9.12.2019

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
berie na vedomie Správu o vyhodnotení investičných akcií za 2019

Predkladá: Gergő Holényi
Primátor mesta Veľký Meder
Spracoval: Ing. Denisa Cződör, Mgr. Kamil Keszegh
Schválil: Ing. Juraj Vajai

Správa o investičných akciách v roku 2019
P.č
.

Názov akcie

Uznesenie MsZ

Zdroje
vlastné

Zdroje
dotácie

Použité

Úspora

Stav

Benefit

1.

Pamätník vojnovým zajatcom
- Srbský cintorín - tabule

3-MsZ/2019 ods. 11)
písm. d)

10.000

---

7.100

2.900

zrealizované

zatraktívnenie okolia

2.

Protipožiarne dvere ZŠ B.
Bartóka Veľký Meder

6-MsZ/2019 ods.9)
písm. k)

50.000

---

45.002

4.998

zrealizované

---

43.826,20
25.374

zrealizované, čaká sa na
potrebné povolenia,
oslovená NsP DS
s ponukou na
prevádzkovanie, čaká sa na
odpoveď

35.184,42

1815,58

zrealizované

skvalitnenie poskytovania
stravovania pre cca. 250
žiakov základnej školy

zrealizované
9.12.2019

zabezpečenie bezpečnosti
a ochrany majetku pre cca.
8000 obyvateľov mesta

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Poliklinika Veľký Meder RTG pracovisko - stavebné
a súvisiace práce
Poliklinika Veľký Meder RTG pracovisko - RTG
prístroj
Rekonštrukcia školskej jedálne
ZŠ J.A.K. Veľký Meder stavebné práce
Rekonštrukcia školskej jedálne
ZŠ J.A.K. Veľký Meder výmena kuchynských
zariadení
Rozšírenie kamerového
systému v meste Veľký Meder
Moderný kamerový systém vo
Veľký Meder - III. etapa

10-MsZ/2018 ods. 9)
písm. b)

200.000
---

6-MsZ/2019 ods.9)
písm. j)

--37.000

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. f)
6-MsZ/2019 ods. 13)
bod a)
9-MsZ/2017 ods.11)
písm. h)

130.800

zvýšenie bezpečnosti pre
cca. 800 žiakov základnej
a strednej školy
skvalitnenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti
pre cca. 36.000 obyvateľov
mesta a okolitých obcí
spadajúcich do spádovej
oblasti mesta

--1.518

25.182

26.645,40

54,60

12.440

10.000

23.168,40

-728,40

9.

Prestavba skladu na hasičskú
zbrojnicu s prístavbou - I.
etapa

2-MsZ/2018 ods.12)
písm. h)

17.060

30.000

---

---

prebieha realizácia

10.

Rekonštrukcia strechy
a bleskozvodov MsKS M.
Corvina Veľký Meder

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. c)

95.000

---

70.200

24.800

zrealizované
6.12.2019

skvalitnenie pracovného
prostredia DHZ, možnosť
rozšírenia o novú techniku,
zabezpečenie požiarnej
ochrany obyvateľov mesta
zvýšenie životnosti
budovy, zvýšenie
komfortu návštevníkov
MsKS

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Zabezpečenie technológie do
PČS - obytná zóna Veľký
Meder
Výstavba výtlačnej časti
kanalizácie (vetva V1) z m.č.
Ižop do PČS - Obytná zóna
Veľký Meder + PČS Ižop
Výstavba gravitačnej časti
kanalizácie (stoka A) v m.č.
Ižop - ulica Konvalinková
Výstavba gravitačnej časti
kanalizácie (stoka A) v m.č.
Ižop - ulica Konvalinková doplnenie neúplnej projektovej
dokumentácie
MRK - výstavba
a rekonštrukcia chodníkov
a miestnych komunikácií
Nákup Pultu centrálnej
ochrany

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

24.135

---

23.965,80

169,20

zrealizované, prebieha
kolaudačné rozhodnutie

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

343.438

---

166.860

176.578

zrealizované
6.12.2019

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

343.438

---

---

--realizácia prebehne
v roku 2020

7-MsZ/2019 ods.16)
písm. m)

30.000

---

---

---

10-MsZ/2019 ods.
12) písm. a)

25.250

479.707,94

---

---

projekt podaný

---

4.100

---

2.956,12

1.143,88

zrealizované

Hracia zostava pre MŠ na ulici
Železničná

7-MsZ/2019 ods. 16)
písm. h)

10.000

---

---

---

realizácia prebehne
v roku 2020

Odvodnenie ulice
Lastovičková
Zníženie energetickej
náročnosti budovy MŠ na
Nám. B. Bartóka - výmena
okien

6-MsZ/2018 ods. 12)
písm. a) bod 8)

40.000

---

39.583,80

11-MsZ/2019 ods.11)
písm. c)

20.000

---

---

Oprava cesty v križovatke ulíc
Orechová - Lastovičková

7-MsZ/2019 ods. 16)
písm. k)

5.000

---

---

investícia z roku 2018,
uhradené v roku 2019

nevyhnutná súčasť budúcej
kanalizácie do m.č. Ižop

zvýšenie životného
komfortu cca. 450
obyvateľov m.č. Ižop

skvalitnenie života
občanov mesta
ochrana majetku občanov
mesta
zlepšenie vybavenosti MŠ,
podpora telesného vývinu
detí
zvýšenie komfortu
obyvateľov ulice

---

prebieha VO

zvýšenie životnosti
budovy, zabezpečenie
bezpečnosti detí

---

nerealizované
na základe odborného
posúdenia je potrebné
riešiť komplexne s novou
časťou kanalizácie v roku
2020

odstránenie havarijného
stavu kanalizácie
a miestnej komunikácie

21.

Rekonštrukcia chodníkov na
ulici M. Gorkého

22.

Kotolňa na Jahodovej

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

Teplovzdušné vykurovanie
MsKS M. Corvina
Modernizácia učební ZŠ BB
VM, zariadenie interiéru
Modernizácia učební ZŠ BB
VM, stavebné práce
Rekonštrukcia chodníkov na
Petőfiho ulici
Rekonštrukcia parkovacích
státí a komunikácie Corvin II
Prestavba skladu na hasičskú
zbrojnicu - II. etapa
rekonštrukcia pôvodnej stavby
Prípravná a projektová
dokumentácia
Predĺženie cyklotrasy do m. č.
Ižop
Zabezpečenie dopravného
zariadenia (dopravné zrkadlo)
na križovatke ulíc KonopnáKostolná v m. č. Ižop

9-MsZ/2019 ods. 7)
písm. a)
6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. n)
6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. n)
5-MsZ/2017 ods. 11)
písm. a)
1-MsZ/2018 ods. 8)
písm. e)
6-MsZ/2018 ods. 12)
písm. a) bod 6
7-MsZ/2019 ods. 17)
písm. a)

18.000

---

---

---

nerealizované, realizácia
prebehne v roku 2020

odstránenie nevhodného
stavu chodníka

70.271

---

70.271

---

zrealizované - odkúpené

---

138.281

---

138.281

---

zrealizované - odkúpené

---

171.704

---

---

prebieha VO

25.756

---

---

52.877

---

49.863,62

180.749

---

---

9.038

---

kontrola „ex post“
riadiaceho orgánu
investícia z roku 2018,
hradené v roku 2019
nerealizované
(2020)

15 798,98

11.264,06

---

---

projekt úspešný,
prostriedky MV SR
pridelené v menšom
objeme

7-MsZ/2019 ods. 16)
písm. p)
3 MsZ/2019 ods. 20
písm. b)

62.940

---

45.656

---

priebežne sa objednáva
podľa potreby

rozpočet
11.5

---

---

---

realizácia PD pre ÚR a
SP

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

60

---

32.

Vyznačenie prechodu pre
chodcov na ulici Okočská
(II/561) pri ulici Nagy-Rátza

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

---

---

33.

Zabezpečenie prechodu pre
chodcov na ulici Číčovská pri
ulici Kurtaserská

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

---

---

zrealizované
hradené z rozpočtu
(prípravná a projektová
dokumentácia)
projektovú dokumentáciu
objednal realizátor IBV
Okočská cesta (Transbeton
plus)
príprava VO na projektovú
dokumentáciu

zlepšenie vybavenosti tried
na ZŠ BB, zvýšenie
kvality výučby pre cca.
500 žiakov základnej školy
zvýšenie komfortu
obyvateľov ulice
zlepšenie stavu parkovania
obyvateľov sídliska
skvalitnenie pracovného
prostredia DHZ, možnosť
rozšírenia o novú techniku,
zabezpečenie požiarnej
ochrany obyvateľov mesta
nevyhnutná súčasť na
realizáciu investícií
zvýšenie bezpečnosti
cyklistov
zvýšenie dopravnej
bezpečnosti na križovatke
ulíc Konopná-Kostolná v
m. č. Ižop
zvýšenie dopravnej
bezpečnosti obyvateľov
IBV Okočská cesta
zvýšenie dopravnej
bezpečnosti obyvateľov a
turistov

34.

Zjednosmernenie ulíc
Bitúnková - Krátka

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

35.

Vyznačenie nástupných plôch
záchranných zložiek na
sídliskách

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

---

---

36.

Vyznačenie nástupných plôch
záchranných zložiek pri
hlavnom vchode do ZŠ J.A.
Komenského

6-MsZ/2019 ods. 9)
písm. a)

rozpočet
11.5

---

---

---

---

---

---

pozastavené z dôvodu
nesúhlasu obyvateľov
z okolitých ulíc, po
odstránení rozporov sa
objedná projektová
dokumentácia
po poskytnutí odborného
stanoviska Hasičského
a záchranného zboru SR,
bude objednaná projektová
dokumentácia
po poskytnutí odborného
stanoviska Hasičského
a záchranného zboru SR,
bude objednaná projektová
dokumentácia

---

zabezpečenie dostupnosti
záchranných zložiek pri
jednotlivých obytných
domoch
zabezpečenie dostupnosti
záchranných zložiek pri
škole

