Obec Šarišské Michaľany
Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
PLÁN INVESTIČNÝCH AKCIÍ NA ROK 2018

Tabuľka č.2
Investičné akcie financované z vlastných zdrojov na rok 2018
P.č. Názov stavby
Predpokladané finančné Stručný popis investičného zámeru
náklady v EUR
1.

2.

3.

4.

Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci
Šarišské Michaľany – 2. etapa

Rekonštrukcia Zdravotného strediska
v Šarišských Michaľanoch ZDRAVOTECHNIKA
Rekonštrukcia Nákupného strediska
v Šarišských Michaľanoch –
PLYNOINŠTALÁCIA A ÚSTREDNÉ
KÚRENIE
Kanalizácia – nová ulica - parcela registra
C-KN 158/28

806 379
(rozpočtovaná cena)

12 011
(vysúťažená cena + 2 050 EUR
práce naviac)

25 267
(PHZ)

42 651
(rozpočtovaná cena)

Obnova povrchu MK, rekonštrukcia
a dostavba chodníkov, dobudovanie
odvodňovacieho zariadenia
a revitalizácia zelených plôch

Špecifikácia zdrojov

Vlastné zdroje – rozpočet
obce - 50% zmluvnej ceny
403 190 EUR do 30 dní po
prevzatí predmetu zákazky a
50 % zmluvnej ceny v 36
mesačných splátkach po
dobu troch rokov

Rekonštrukčné práce na zdravotechnike
Vlastné zdroje – rozpočet
v budove ZS v priestoroch WC pre
obce
personál a WC pacienti
Realizácia plynovej prípojky, osadenie
dvoch plynových kotloch
a vykurovacích telies v priestoroch
budúcej knižnice a bývalej reštaurácie
Výstavba kanalizácie o dĺžke cca 150 m
- kanalizačné potrubie DN 300 mm,
vrátane kanalizačných prípojok k 10
novostavbám rodinných domov

Vlastné zdroje – rozpočet
obce
Náklady na stavebné práce
vlastné zdroje – rozpočet
obce – rozpočtovaná cena na
stavebné práce 29 908 EUR
Náklady na materiál finančné
zdroje VVS, a.s.
POZNÁMKA: zabezpečiť nový
výkaz výmer pre stavebné práce
(kanalizácia a vodovod v jednom
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výkope) a na základe prieskumu
trhu PHZ bude rozhodnuté, či
investičné akcie pod poradovým
číslom 4. a 5. budú
spolufinancované VVS, a.s., alebo
budú financované len z vlastných
zdrojov – z rozpočtu obce

5. Vodovod – nová ulica – parcela registra
C-KN 158/28

33 717
(rozpočtovaná cena)

Výstavba vodovodu o dĺžke cca 150 m
- vodovodné potrubie DN 110 mm,
vrátane vodovodných prípojok k 10
novostavbám rodinných domov

Náklady na stavebné práce
vlastné zdroje – rozpočet
obce – rozpočtovaná cena na
stavebné práce 21 170 EUR
Náklady na materiál finančné
zdroje VVS, a.s.
POZNÁMKA: zabezpečiť nový
výkaz výmer pre stavebné práce
(kanalizácia a vodovod v jednom
výkope) a na základe prieskumu
trhu PHZ bude rozhodnuté, či
investičné akcie pod poradovým
číslom 4. a 5. budú
spolufinancované VVS, a.s., alebo
budú financované len z vlastných
zdrojov – z rozpočtu obce

6.

Multifunkčné ihrisko

70 000
Výstavba multifunkčného ihriska na
(odhadovaná cena)
parcele registra C-KN 486/5
Predpokladané FN budú
známe po prieskume PHZ

Vlastné zdroje – rozpočet
obce s využitím platby na
splátky rozloženej na viac
rokov

7.

Verejné osvetlenie od železničného
priecestia smerom k IMUNA PHARM, a.s.

2 000
Sfunkčnenie verejného osvetlenia od
(odhadovaná cena)
železničného priecestia smerom
Predpokladané FN budú
k IMUNA PHARM, a.s.
známe po prieskume PHZ

Vlastné zdroje – rozpočet
obce
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8.

Úprava rigolu na ul.Požiarnickej

9.

Materská škola – výmena okien

12 000
Osadenie betónových skruží so
(odhadovaná cena)
zásypom v dĺžke cca 40 m
Predpokladané FN budú
známe po prieskume PHZ

Vlastné zdroje – rozpočet
obce

POZNÁMKA: v prípade, že obec
nebude úspešná v rámci Výzvy
MŽP SR OPKZP-PO4_SC4312017-19 so ŽoNFP pre projekt
Zníženie energetickej náročnosti
MŠ v obci Šarišské Michaľany
(investičná akcia uvedená pod
poradovým číslom 2. v Tabuľke
č.1)
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