Navrhovaný poradovník investícií komisiou územného plánovania,
výstavby, a životného prostredia
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Projektová dokumetácia predĺženia cyklotrasy a verejného osvetlenia pri
cyklotrase medzi VM a Ižop
Realizácia predĺženia cyklotrasy a verejného osvetlenia pri cyklotrase medzi
VM a Ižop
Realizácia II.etapy parkoviska pri ZŠ Bélu Bartóka (zadné parkovisko)
Projektová dokumentácia rekonštrukcie miestnych komunikácií Stará, ul.
Realizácia II.etapy parkoviska pri ZŠ Bélu Bartóka (zadné parkovisko)
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ J.A.Komenského
Príprava projekt s ńázvom “Veľký Meder bez bariér” ,t.j. úparva chodníkov a
prístupov do verejných budov pre možnosť bezbarierového pohybu osôb s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
ZŠ Bélu Bartóka (protipožiarne dvere, vonkajšie žalúzie)
Projektová dokumnetácia rekonštrukcie miestnych komunikácií - Stará,
ul.,Besnyeiho ul.,Tichá ul.
Zavlažovací systém podzemný v miestach( s napojením na vodovod ak je to
možné - ak nie tak sa systém napojí na „mobilnú“ nádrž s vodou: kruhový
objazd + zelená plocha pred pekárňou pri kruhovom objazde + následná
výsadba zelene – trvaliek !!! a vždyzelených rastlín.. napr.Dun.Streda
Obnovenie detských ihrísk v areáli MŠ Železničná 69/7 a MŠ Námestie Bélu
Bartóka 495/18
Rozšírenie parkovacích plôch sídlisko,Komárňanská ul., Parkovisko pre 28
vozidiel na sídlisku M. Corvina, Parkovisko pre 26 vozidiel na sídlisku M.
Corvina, Parkovisko pre 19 vozidiel na sídlisku M. Corvina
Vyčistenie jazierka v mestskej časti Ižop parc.č.:141/16 následne osadenie
lavičiek..
Aspoň 1 nové detské ihrisko športový areál alt. sídlisko Ružová ul.
Osadenie smetných košov uzamykateľných s náhradnými vnútornými
vložkami pre ľahšie vyprázdňovanie formou ich výmeny( s možnosťou
pripevnenia k základu) v miestach: Les pri ceste v smere na Medveďov, pri
čerp.stanici PHM Slovnaft...
Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu s prístavbou
Kanalizácia Ižop – sledovať výzvy
Centrum integrovanej zdravotnej strarostlivosti v meste V. M. -rekonštrukcia
Most pre cyklistov Veľký Meder – Okoč
Budova MsÚ - zvyšovanie energetickej náročnosti – prebiehajú výzvy
Zriadenie výbehov pre psov na území mesta (na sídl. M. Corvina a
Komárňanská)
Mestské kultúrne stredisko: výmena strešného plášťa
Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov - Mesto Veľký Meder
Zriadenie výbehov pre psov na území mesta (na sídl. M. Corvina a
Komárňanská)
Verejné osvetlenie Lesopark VM.
Elektrifikácia záhradkárskej osady - etapa I. vo Veľkom Mederi
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Priemyselná zóna Veľký Meder
Obecná kanalizácia Lastovičková ulica - Veľký Meder
Ekodvor Veľký Meder- mala by byť výzva
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