
Zásobník	  investičných	  akcií.

PRIORITNÉ	  na	  rok	  2015: MČ

1 Spustenie	  novej	  letnej	  plavárne 700	  000	  €
2 Podchod	  pre	  peších	  pod	  Chynoranskou	  železničnou	  	  traťou 300	  000	  €
3 Odvodnenie	  Bočkovych	  sadov JUH 50	  000	  €
4 Spoluúčasti	  na	  projektoch	  z	  EÚ 140	  000	  €
5 Spoluúčasti	  na	  projektoch	  z	  EÚ	  pre	  TVK 23	  750	  €
6 Projektová	  dokumentácia	  EÚ 30	  000	  €
7 Malé	  mestské	  zásahy 10	  000	  €

OSTATNÉ	  BEZ	  URČENIA	  PRIORITY	  :
8 Oprava	  farskych	  schodov 30	  000	  €
9 Búranie	  budovy	  pri	  Hviezde 20	  000	  €
10 Kuchyňa	  a	  jedáleň	  Na	  Dolinách ??	  ???
11 Rekonštrukcia	  strechy	  MŠ	  a	  KS	  v	  Istebníku 30	  000	  €
12 Stráženie	  NLP	  a	  ½	  energie 1	  400	  €
13 Dopravne	  znacenie	  na	  Zlatovskej	  ulici 9	  000	  €
14 Hradne	  bralo	  –	  kriky 10	  000	  €
15 LED	  diody	  –	  aktivna	  ochrana	  vybranych	  priechodov	  pre	  chodcov	  20x JUH 160	  000	  €
16 Infraštruktúra	  –	  napojenie	  MHSL 100	  000	  €
17 Rozhlas	  v	  Kubrej 15	  000	  €
18 Bezbarierovy	  prechod	  pre	  chodcov	  pred	  poliklinikou 5	  000	  €
19 Priechod	  pre	  chodcov	  Biskupická	  vs.	  Legionárska 5	  000	  €
20 Zjednosmernenie	  troch	  ulíc	  pri	  Piáne 3	  000	  €
21 Travnik	  pri	  cervenom	  dome	  na	  28.	  Oktobra	  –	  roh	  pri	  skolke,	  kaluze	  na	  trave 2	  000	  €
22 Mostek	  pri	  Leoni 10	  000	  €
23 VO	  priechod	  pre	  chodcov	  pri	  Lidli	  na	  Soblahovskej 5	  000	  €
24 Vybudovanie	  stanovišťa	  na	  nádoby	  pre	  KO 11	  000	  €
25 MK	  Stromová 35	  000	  €
26 MK	  Karpatská 60	  000	  €
27 MK	  Jána	  Zemana 100	  000	  €
28 MK	  Legionárska	  pred	  semafórmi 10	  000	  €
29 MK	  zákruta	  oproti	  gymplu 10	  000	  €
30 MK	  Kollárova	  a	  Bernolákova 50	  000	  €
31 MK	  Okružná	  –	  Zlatovce 50	  000	  €
32 MK	  Olbrachtova 352	  000	  €
33 MK	  Saratovská	  –	  statická	  doprava JUH 60	  000	  €
34 MK	  Matice	  Slovenskej 70	  000	  €
35 MK	  v	  Kubrej.....Za	  humnami	  a	  Jána	  Fabu 40	  000	  €
36 MK	  Jahodová 80	  000	  €
37 MK	  -‐	  Prepadajúca	  sa	  cesta	  na	  Mateja	  Bela	  22 JUH 30	  000	  €
38 MK	  -‐	  Prepadajúca	  sa	  cesta	  na	  Západnej	  	   JUH 40	  000	  €
39 Chodník	  Pod	  Komárky 120	  000	  €
40 Chodník	  v	  Opatovej	  	  vnutorny 50	  000	  €
41 Chodník	  v	  Opatovej	  	  vonkajsi	  	  	   80	  000	  €
42 Chodník	  pre	  chodcov	  Saratovská	  vs.	  Partizánska	   JUH 90	  000	  €
43 Chodník	  na	  Východnej JUH 40	  000	  €
44 Chodník	  na	  Istebníckej	  ulici	  v	  zákrute	   40	  000	  €
45 Chodníky	  v	  Parku	  pod	  Juhom	  –	  II.	  Etapa	  (PD+realizácia)	   JUH 52	  000	  €
46 Rekonštrukcia	  otoču	  pre	  autobusy	  na	  Ul.	  gen.	  Svobodu	  (PD+realizácia) JUH 43	  000	  €
47 2-‐krát	  rekonštrukcia	  autobusovej	  niky	  na	  Ul.	  gen.	  Svobodu	  -‐	  zastávky	  otoč	  a	  rázcestie JUH 151	  000	  €
48 Realizácia	  chodníka	  a	  priechodu	  pre	  chodcov	  na	  Saratovskej	  ul.	  Pri	  BD	  Panorama	  (PD+realizácia)	   JUH 4	  500	  €

49
Statická	  doprava	  -‐	  Ul.	  L.	  Novomeského	  (párne	  čísla)	  a	  rekonštrukcia	  križovatky	  pri	  BD	  L.	  
Novomeského	  10	  (PD+realizácia) JUH 82	  000	  €

50 Rekonštrukcia	  križovatky	  ulíc	  J.	  Halašu	  -‐	  Šmidkeho	  -‐	  L.	  Novomeského	   JUH 63	  000	  €
51 Rozšírenie	  komunikácie	  pri	  ZŠ	  na	  Ul.	  Šafárikova	  vrátane	  priechodu	  pre	  chodcov JUH 15	  000	  €
52 Rekonštrukcia	  existujúcich	  priechodov	  pre	  chodcov	  na	  Juhu	  -‐	  aspoň	  5	  priechodov	  (PD+realizácia) JUH 30	  500	  €
53 Cyklokoridory	  VMČ	  Juh	  (PD+realizácia) JUH 50	  200	  €
54 Rekonštrukcia	  povrchu	  chodníka	  na	  Ul.	  gen.	  Svobodu	  (od	  Ul.	  Soblahovská	  k	  Južanke)	  (PD+realizácia)	   JUH 51	  000	  €
55 Realizácia	  priechodu	  pre	  chodcov	  na	  Ul.	  M.	  Bela	  (pri	  križovatke	  s	  Ul.	  Halalovka)	  (PD+realizácia)	   JUH 2	  000	  €
56 Autobusové	  niky	  na	  Opatovskej	  ceste	  resp.	  obratisko	  v	  Opatovej	  (pri	  družstve)	  (PD+realizácia) 102	  000	  €

57
Opatovská	  -‐	  rekonštrukcia	  MK	  na	  Sihoti	  -‐	  časť	  MK	  na	  Sihoti	  (po	  VUO)	  -‐	  cca	  1	  000	  m	  (odhad	  6	  500	  
m2)	  (PD+realizácia) 250	  000	  €

58 MK	  Potočná	  –	  rozšírenie	  za	  kostolom	  +	  obratisko	  (PD+realizácia) 356	  000	  €
59 Rekonštrukcia	  MK	  Martina	  Hricku	  a	  otoč	  MHD	  v	  Kubrej	  (PD+realizácia) 305	  000	  €
60 Rekonštrukcia	  MK	  Martina	  Hricku	  a	  otoč	  MHD	  v	  Kubrej	  (PD+realizácia) 256	  000	  €
61 Napojenie	  Ul.	  Pod	  sokolice	  na	  Ul.	  K	  výstavisku ??	  ???
62 Autobusový	  prístrešok	  -‐	  zastávka	  PAL	  -‐	  Trenčín,	  Kubra,	  rázc.	  (PD+realizácia) 5	  100	  €



63 Autobusový	  prístrešok	  -‐	  zastávka	  MHD	  -‐	  Kubranská,	  Billa	  (PD+realizácia)	   15	  250	  €
64 Nový	  priechod	  pre	  chodcov	  na	  ceste	  I/61	  (PD+realizácia) 5	  000	  €
65 Rekonštrukcia	  existujúcich	  priechodov	  pre	  chodcov	  na	  Sihoti	  -‐	  aspoň	  10	  priechodov	  (PD+realizácia) 51	  000	  €
66 Cyklokoridory	  VMČ	  Sever	  (PD+realizácia)	   JUH 52	  000	  €
67 Rekonštrukcia	  chodníka	  na	  Ul.	  gen.	  Viesta	  (PD+realizácia)	  	   ??	  ???
68 presun	  stĺpa	  VO	  na	  zastávke	  Inovecká	  (PD+realizácia) 3	  200	  €
69 Rekonštrukcia	  autobusovej	  niky	  na	  Ul.	  Legionárska	  -‐	  smer	  centrum	  (PD+realizácia) 101	  000	  €
70 Autobusové	  niky	  na	  Ul.	  Inovecká	  -‐	  4x	  autobusová	  nika	  (PD+realizácia) 130	  000	  €
71 Realizácia	  parkoviska	  na	  Ul.	  Beckovská	  (existujúce	  parkovisko)	  (PD+realizácia) 41	  000	  €
72 Cyklotrasa	  Juh	  -‐	  centrum	  mesta	  –	  spoluúčasť	  (aktualizácia	  PD+realizácia) JUH 30	  000	  €
73 Úprava	  križovatky	  MK	  Legionárska	  –	  K	  dolnej	  stanici	  (možno	  CSS)	  (PD+realizácia) 100	  000	  €
74 Križovatka	  Nám.	  sv.	  Anny	  (aktualizácia	  PD+realizácia) 445	  000	  €
75 Rekonštrukcia	  MK	  Partizánska	  –	  horná	  časť	  vrátane	  odbočiek	  -‐	  cca	  1	  000	  m	  (PD+realizácia) 355	  000	  €
76 Chodník	  na	  Ul.	  Biskupická	  -‐	  medzi	  Biskupicami	  a	  Nozdrkovcami	  (PD+realizácia)	  	   61	  000	  €
77 Realizácia	  MK	  z	  Villa	  Parku	  k	  OC	  Laugaricio	  (aktualizácia	  PD+realizácia) 105	  000	  €
78 Rekonštrukcia	  otoču	  MHD	  v	  Biskupiciach	  (PD+realizácia) 41	  000	  €
79 Realizácia	  plošín	  pre	  vozíčkarov	  v	  podchode	  na	  Hasičskej	  ul. ??	  ???
80 chodník	  na	  Ul.	  Ku	  štvrtiam	  (PD+realizácia) 36	  000	  €
81 Osadenie	  nových	  a	  výmena	  starých	  stojanov	  na	  bicykle	  a	  výmena	  odpadkových	  košov	  	  v	  pešej	  zóne 20	  000	  €
82 Rekonštrukcia	  existujúcich	  priechodov	  pre	  chodcov	  v	  centre	  -‐	  aspoň	  10	  priechodov	  (PD+realizácia)	   51	  000	  €
83 Cyklokoridory	  VMČ	  Stred	  	  (PD+realizácia) 52	  000	  €

84
Rekonštrukcia	  MK	  Kvetinová	  –	  komunikácia	  +	  chodník	  (ak	  to	  dovolia	  priestorové	  možnosti)	  a	  
odstavná	  plocha	  (PD	  a	  R) 152	  000	  €

85 Ul.	  Sigôtky	  a	  Ul.	  Záblatská	  –	  chodník	  (PD+realizácia) 51	  500	  €
86 Celoriadená	  CSS	  na	  križovatke	  I/61	  Ul.	  Bratislavská	  –	  MK	  Ul.	  Zlatovská	  a	  Žabinská	  (PD+realizácia) 125	  000	  €
87 Otoč	  MHD	  v	  Záblatí	  	  na	  Rybároch	  –	  rekonštrukcia	  (PD+realizácia) 31	  000	  €
88 Rekonštrukcia	  MK	  Ku	  kyselke	  (PD+realizácia) 356	  500	  €
89 Vyriešenie	  autobusovej	  zastávky	  Záblatie,	  pošta	  –	  smer	  Rybáre	  (PD+realizácia) 22	  000	  €

90
Rekonštrukcia	  MK	  Brnianska	  -‐	  medzi	  Ľ.	  Stárka	  a	  Zlatovskou	  vrátane	  vybudovania	  chodníka	  
(PD+realizácia) 103	  000	  €

91 Chodník	  na	  Ul.	  Kasárenská	  (PD+realizácia)	  	   21	  000	  €
92 Rekonštrukcia	  MK	  Ul.	  Vl.	  Roya	  (PD+realizácia)	  	   77	  000	  €
93 Rekonštrukcia	  MK	  Ul.	  Kvetinová	  (PD+realizácia) 77	  500	  €
94 Rekonštrukcia	  existujúcich	  priechodov	  pre	  chodcov	  na	  Zámostí	  -‐	  aspoň	  10	  priechodov 51	  000	  €
95 Cyklokoridory	  VMČ	  Západ	  (PD+realizácia)	  	   52	  000	  €

ŠKOLSTVO	  :
96 ZŠ	  L.	  Novomeského:	  malotraktor	  –	  kosačka JUH 4	  000	  €
97 ZŠ	  Východná:	  vymaľovanie	  	  školskej	  kuchyne,	  prípravovne,	  skladov,	  výdajne JUH 4	  000	  €
98 ZŠ	  Východná:	  Výmena	  nefunkčnej	  elektrickej	  80	  litrovej	  panvice JUH 3	  500	  €

99
ZŠ	  Východná:	  Odstránenie	  havarijného	  stavu	  ventilácie	  na	  odsávanie	  pár	  v	  školskej	  kuchyni	  
a	  výdajni	  jedál	   JUH 9	  000	  €

100 ZŠ	  Východná:	  kompletná	  rekonštrukcia	  strechy	  –	  pavilón	  F	  /telocvičňa/ JUH 25	  000	  €

101
ZŠ	  Východná:	  výmena	  vstupných	  dvier	  do	  budovy	  /	  predný,	  zadný	  vstup/	  spolu	  so	  sklenenou	  časťou	  
vstupu JUH 8	  500	  €

102 ZŠ	  Hodžova:	  kompletná	  výmena	  okien	  a	  dverí	  v	  školskom	  klube	  detí	  vo	  výške 47	  200	  €
103 ZŠ	  Dlhé	  Hony:	  Výstavba	  podkrovia	   200	  000	  €
104 ZŠ	  Dlhé	  Hony:	  Rekonštrukcia	  spojovacej	  chodby 65	  000	  €

105
ZŠ	  Na	  dolinách:	  Rekonštrukcia	  elektrickej	  prípojky	  do	  budovy	  ZŠ	  +	  Výmena	  radiátorov	  v	  budove	  
školy 30	  000	  €

106 ZŠ	  Na	  dolinách:	  Rekonštrukcia	  žiackych	  sociálnych	  zariadení	  +	  Výmena	  kovových	  okien	  za	  plastové 39	  000	  €
107

ZŠ	  Kubranská:	  Rekonštrukcia	  chodníkov-‐výmena	  asfaltového	  povrchu	  za	  brúsený	  betón,	  Chodníky	  
sú	  	  	  v	  kritickom	  stave 50	  000	  €

108 ZŠ	  Kubranská:	  Zateplenie	  pavilónov	  a	  strechy	   211	  230	  €
109 ZŠ	  Kubranská:	  Výmena	  okien	  za	  plastové	   245	  600	  €
110 ZŠ	  Bezručova:	  	  Rekonštrukcia	  strechy	  ŠJ	  vrátane	  zateplenia 28	  000	  €
111 MŠ	  Švermova:	  Oprava	  terás,	  fasáda	  budovy,	  výmena	  vhodových	  dvier,	  výmena	  okien 93	  000	  €
112 MŠ	  Legionárska:	  Výmena	  okien,	  druha	  časť 25	  000	  €
113 MŠ	  28.októbra:	  	  	  Oprava	  strechy	  +	  oprava	  pretekajúceho	  rohu	  budovy 7	  200	  €
114 MŠ	  28.októbra:	  oprava	  rýny	  strechy	  so	  zvodmi	  +	  oprava	  prasknutého	  potrubia	  v	  kúpelni	  v	  stene 11	  000	  €
115

MŠ	  Považská:	  	  výmena	  4	  ks	  vchodových	  dverí,	  oddelenie	  MŠ	  od	  Centra	  seniorov	  plotom,	  výmena	  
okien,	  klampiarke	  práce 35	  000	  €

116 MŠ	  M.Turkovej:	  	  rekonštrukcia	  soc.	  zariadenia	  (3	  pavilóny),	  rekonštrukcia	  a	  zateplenie	  strechy	  a	  
výmena	  zberačov	  vody,	  oprava	  betónových	  múrikov	  a	  oplotenia,	  výmena	  okien	  a	  dverí,	  oprava	  
asfaltových	  chodníkov 160	  000	  €

117 MŠ	  Soblahovská:	  	  výmena	  okien	  a	  dverí,	  oprava	  zatekajúcej	  strechy	  s	  rínami,	  	  vymaľovanie	  interiéru 35	  000	  €
118 MŠ	  Šmidkeho:	  	  oprava	  terasy,	  výmena	  okien	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   JUH 250	  000	  €
119 MŠ	  Šafárikova:	  Výmena	  200	  okien,	  položenie	  povrchu	  na	  tri	  ihriská	  +	  herné	  prvky,	  rekonštrukcia	  6	  

WC	  a	  umyvariek	  pre	  deti,	  rekonštrukcia	  spŕch	  a	  WC 250	  000	  €



120 MŠ	  J.Halašu:	  	  Výmena	  okien	  v	  celej	  budove	  školy,	  výmena	  vstupných	  dverí	  (počet	  2),	  výmena	  
balkónových	  dverí	  (počet	  3).	  Revitalizácia	  stropov	  vonkajších	  terás	  (počet	  3).	  Vstupy	  do	  tried	  5-‐E	  a	  6-‐
F	  riešiť	  vytvorením	  nových	  vstupov	  zo	  šatne.	  Výmena	  poškodenej	  sklenej	  výplne	  (kopelit)	  na	  
schodisku	  pavilónu	  A.	  Zabezpečiť	  vykurovanie	  spojovacích	  chodieb	  (v	  zimnom	  a	  jesennom	  období	  
sú	  šmykľavé	  podlahy).	  Rekonštrukcia	  detských	  umývarní	  (počet	  5).	  Oprava	  zatekajúcej	  strechy	  
pavilón	  C.	  Revitalizácia,	  oprava	  detských	  zariadení	  na	  školskom	  dvore.	  Revitalizácia	  pieskovísk	  
(počet	  6).Vchodovové	  dvere	  na	  rampe/výmena/ŠJ JUH 350	  000	  €

121 MŠ	  Stromová:	  	  Výmena	  okien	  a	  vchodových	  dverí	  –	  spojovacia	  chodba,	  šatne,	  hospodársky	  pavilón	  
aj	  so	  žalúziami	  	  	  -‐	  dokončenie	  výmeny	  na	  celej	  MŠ;	  Rekonštrukcia	  podhľadov	  stropov	  objektu	  	  -‐	  
prepadáva	  stará	  sklená	  vata	  -‐	  veľmi	  nebezpečné!!!	  Rekonštrukcia	  sociálnych	  zariadení;	  
Rekonštrukcia	  a	  obnova	  detského	  záhradného	  vybavenia 100	  000	  €

122
MŠ	  Kubranská	  Výmena	  okien,rekonštrukcia	  fasády,oprava	  asfaltových	  chodníkov,vybavenie	  
šk.dvora	  preliezkami 350	  000	  €

123 MŠ	  Opatovská:	  	  práčka	  malá	  (žiadanka	  na	  ŠZTN),	  50	  lehátok	  (žiadanka	  na	  ŠZTN),	  požiadavky	  na	  
zabezpečenie	  ochrany	  osobných	  údajov	  na	  základe	  vypracovaného	  bezpečnostného	  projektu	  
(žiadanky	  na	  ŠZTN),	  rekonštrukcia	  umývariek	  a	  sociálnych	  zariadení	  v	  štyroch	  triedach,	  
rekonštrukcia	  vnútornej	  presklennej	  chodby	  (pergoly), 150	  000	  €

124 Mš	  Na	  dolinách:	  Výmena	  okien,	  dverí,v	  4	  pavilonoch	  25320	  €,	  oprava	  múrikov	  okolo	  šk.	  dvora,	  
oprava	  obvodových	  múrov	  4	  pavilóny,	  asfaltový	  chodník	  pri	  MŠ	  B-‐	  nebezpečný,	  výmena	  asfaltu	  -‐	  4	  
šk.	  dvory,	  pieskoviská-‐	  obruby 100	  000	  €

125 MŠ	  Medňanského:	  	  Rozšírenie	  o	  2	  WC	  a	  2	  umyvadlá	  2	  kúpelne,	  oprava	  murika 50	  000	  €
126 MŠ	  Niva:	  fasáda	  +	  prípojka	  kanalizácie	  na	  verejnú	  kanalizáciu 17	  000	  €
127 MŠ	  Pri	  Parku:	  Výmena	  okien,	  vyasfaltovanie	  betónových	  plôch 20	  000	  €
128 ŠJ	  Švermova:	  výmena	  okien	  v	  ŠJ,	  žalúzie 900	  €
129 ŠJ	  Legionárska:	  	  	  smažiška	  do	  kuchyne	  umývačka	  riadu, 4	  400	  €
130 ŠJ	  Považská:	  	  	  výmena	  okien	  v	  ŠJ,	  žalúzie 900	  €
131 ŠJ	  M.Turkovej:	  výmena	  okien	  v	  ŠJ,	  žalúzie 9	  000	  €
132 ŠJ	  Soblahovská:	  	  zakúpenie	  šporáka	  plynového	  s	  el.rúrou,	  výmele	  ektrickej	  panvice 4	  853	  €
133 ŠJ	  Šmidkeho:	  sporáky	  2	  ks,	  robot,	  varný	  kotol	  1	  ks JUH 13	  500	  €
134 ŠJ	  Šafárikova:	  2	  ks	  komb.	  Sporáky;	  elekt.	  robot	  +	  parný	  kotol 16	  500	  €
135 ŠJ	  J.Halašu:	  kombinovaný	  šporák	  2	  ks	  /šporák	  plyn.	  a	  rúra	  elektr./ 4	  430	  €
136 ŠJ	  Stromová:	  výmena	  šporáka	  plynového	  s	  el.rúrou	  +	  výmena	  plynovej	  panvice 5	  200	  €
137 ŠJ	  Kubranská:	  plynový	  sporák,	  elekt.	  Dvojrúra	  +	  plechy,	  chladnička	  300	  l	   5	  000	  €
138 ŠJ	  Opatovská:	  6	  ks	  dvojdrez,	  1	  ks	  trojrúra	  el.	  +	  plechy,	  1ks	  robot	  malý,	  1ks	  kuch.	  linka,	  1ks	  

chladnička	  150l,	  2ks	  kuch.	  regále,	  3ks	  servírovací	  vozíky 7	  000	  €
139 ŠJ	  Niva:	  	  2	  ks	  jednodrez	  nerez,	  chladnička	  s	  mrazničkou	  300	  l 1	  100	  €
140 ŠJ	  Pri	  Parku:	  	  malý	  mrazák	  100	  l 250	  €
141 ŠJ	  Medňanského:	  	  sporák	  elektrický	  SE	  40	  ARS 2	  883	  €

MHSL:
142 ZŠ	  P.	  Demitru	  -‐	  výmena	  kondenzačnej	  strany	  chladenia	   100	  000	  €
143 Krytá	  plaváreň:	  výmena	  bazénovej	  fólie 34	  400	  €
144 Krytá	  plaváreň:	  výmena	  osvetlenia	  	  	  	  19.630€, 19	  630	  €
145 Krytá	  plaváreň:	  výmena	  	  riadiacich	  jednotiek	  technológie 13	  000	  €
146 Krytá	  plaváreň:	  výmena	  vzduchotechniky	  	  	   313	  000	  €
147 KS	  Kubra:	  výmena	  okien	  +	  výmena	  rín 17	  000	  €
148 KS	  Istebník:	  I	  Fáza	  ukončená,	  II	  Fáza	  postupovať	  podľa	  jestvujúcej	  PD	  kde	  je	  uvedená	  aj	  cena ??	  ???
149 Kasárenská:	  výmena	  okien	  a	  oprava	  strechy	  	   70	  000	  €
150 CO	  kryt	  Saratovská:	  oprava	  strechy	   5	  000	  €
151 Budova	  MHSL	  Soblahovská:	  oprava	  strechy 5	  000	  €

ÚIS:
152 Oprava	  padajúceho	  oporného	  múra	  	  na	  pohrebisku	  Trenčín	  –	  Juh ??	  ???
153 Vybudovanie	  spevnených	  chodníkov	  	  na	  pohrebisku	  Trenčín	  -‐	  Juh	  v	  časti	  4	   ??	  ???
154 Vybudovanie	  spevnených	  chodníkov	  	  na	  pohrebisku	  Trenčín	  -‐	  Juh	  v	  časti	  5 ??	  ???
155 Vybudovanie	  spevnených	  chodníkov	  	  na	  pohrebisku	  Trenčín	  -‐	  Juh	  v	  časti	  6-‐PB	  a	  	  6-‐OZ ??	  ???
156 Vybudovanie	  spevneného	  chodníka	  na	  pohrebisku	  Opatová	   ??	  ???
157 Vybudovanie	  vodovodnej	  prípojky	  na	  pohrebisku	  Záblatie	   ??	  ???
158 Zbúranie	  márnice	  v	  Kubrej 2	  500	  €
159 Cesty:

BUS	  zastávky	  na	  ul.	  Legionárska,	  Braneckého	  a	  Považská ??	  ???
ul.	  gen.	  L.	  Svobodu ??	  ???
ul.	  J.	  Zemana ??	  ???
ul.	  Karpatská ??	  ???
ul.	  Olbrachtova ??	  ???
ul.	  Janka	  Kráľa ??	  ???
ul.	  Opatovská ??	  ???
ul.	  Kukučínova	  (dolná	  časť) ??	  ???
schody	  pri	  podchode	  pod	  Električnou	  za	  K2kou ??	  ???



ul.	  Obchodná	  /nad	  hlavnou	  Obchodnou/	   ??	  ???

ÚIS	  VO:
160 Komplexná	  rekonštrukcia	  cestnej	  svetelnej	  signalizácie	  na	  križovatke	  pri	  Bille	  -‐	  HAVARIJNÝ	  STAV	  !;	  

Nefunkčné	  všetky	  slučky	  indukčných	  detektorov	  (8ks);	  Nutná	  výmena	  všetkých	  návestidiel	  –	  
nezodpovedajú	  norme,	  zatekajú,	  ...;	  Nutná	  výmena	  radiča ??	  ???

161
Vybudovanie	  nového	  VO:	  a)	  Námestie	  Sv.Anny	  (časť	  ulice	  od	  Kostola,	  okolo	  Tatrabanky	  až	  po	  Slov.	  
Sporiteľňu);	  b)	  Ul.	  Zelnica	  13A:	  2	  ks	  svietidlo	  +	  2	  ks	  stožiar	  +	  vedenie;	  c)	  Ul.	  Dukl.	  Hrdinov	  /	  okolo	  
Seka:	  4	  ks	  svietidlo	  +	  4	  ks	  stožiar	  +	  vedenie 15	  000	  €

162 Vybudovanie	  osvetlenia	  priechodu	  pre	  chodcov:	  a)	  križovatka	  Legionárska,	  Partizánska	  (pri	  
Masaričkách);	  b)	  ul.Zlatovská	  pri	  OD	  Úspech 15	  000	  €

163
Doplnenie	  VO:	  Viacero	  lokalít,	  odhadom	  20	  ks	  svietidiel,	  cena	  doplnenia	  1	  ks	  svietidla	  =	  cca	  200	  €,	  
ide	  o	  požiadavky	  z	  VMČ 5	  000	  €

164 Rekonštrukcia	  stožiarov	  VO:	  Stožiare	  sídlisko	  Kvetná:	  odhad	  20	  ks	  stožiarov	  x	  500	  €	  (prehrdzavená	  
spodná	  časť	  stožiara	  –	  venčenie	  psov) 10	  000	  €

165 Chodník	  ul.	  Východná	  -‐	  Gen.	  Svobodu	  (aktualizácia	  PD+realizácia) 16	  000	  €
166 Oprava	  budov:	  	  	  Rekonštrukcia	  výklenku	  s	  oknami	  v	  kancelárii	  MsÚ	  -‐	  havaríjny	  stav ??	  ???

SPOLU: 11	  399	  076	  €

DOPLNENÉ	  PO	  25.11.2014:

167 Vnútorné	  chodníky	  v	  ZŠ	  Kubrá
168 Poľnohospodárska	  ulica	  v	  Záblatí
169 Výstavba	  chodníka	  do	  Nozdrkoviec
170 PD	  na	  čiastočné	  riešenie	  križovatky	  Legionárska	  vs.	  K	  Dolnej	  stanici	  (pred	  Masaryčkami)

171
Podlozie	  MK	  na	  odbocke	  Nozdrkovskej	  ulice	  smerom	  na	  letisko	  (tam	  kde	  stavaju	  autobusi	  pri	  
Pohode)

pridane	  
7.1.2015


