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INVESTIČNÉ  AKCIE  MESTSKÝCH ČASTÍ  

Pre každú mestskú časť boli v schválenom rozpočte mesta Trenčín na rok 2015 vyčlenené 

finančné prostriedky vo výške 75.000 €. Zmenou rozpočtu navrhujeme zvýšiť túto čiastku o plus + 

80.000 €, t.j. na 155.000 €  pre každú mestskú časť.  Na programe 1. sú tieto finančné prostriedky 

rozpočtované len do času, kým jednotlivé mestské časti presne neurčia účel ich použitia. Po ich 

rozdelení na konkrétne investičné akcie sú tieto presunuté na programy, pod ktoré jednotlivé 

investičné akcie prislúchajú (napr. komunikácie na program Doprava).  MČ Západ a MČ Juh 

rozdeľuje navrhovanou zmenou rozpočtu plnú čiastku, MČ Sever ponecháva nerozdelenú čiastku 

19.950 €, MČ Stred ponecháva nerozdelenú čiastku 75.000 €. 

Finančné prostriedky vo výške 155.000 € pre každú mestskú časť sú navrhovanou zmenou 

alokované nasledovne: 

 
Program 

podprogram 
ekonomická 
klasifikácia 

Názov investičnej akcie rozpočet v € 

MČ   S T R E D  155 000 

6.3., 716+717 Pod Komárky - rekonštrukcia 80 000 

NEROZDELENÁ ČIASTKA 75 000 
      

MČ    S E V E R  155 000 

4.7., 717 Rekonštrukcia rozhlasu v Kubre 15 000 

6.3., 717 Pod Sokolice - rekonštrukcia 5 000 

6.3., 717 Ul. Gen. Viesta - chodník 17 550 

6.3., 716 Ul. Šoltésovej - rekonštrukcia  2 500 

6.3., 717 Ul. Krasku - parkovanie 15 000 

6.3., 717 Ul. Opatovská - Žilinská - rekonštrukcia 80 000 

NEROZDELENÁ ČIASTKA: 19 950 
      

MČ   Z Á P A D  155 000 

4.6., 717 Rozšírenie cintorína Zlatovce 5 000 

6.3., 717 Ul. Jahodová - nová komunikácia 140 000 

8.1.2., 717 Futbalové ihrisko Záblatie 10 000 

NEROZDELENÁ ČIASTKA: 0 
      

MČ Juh 155 000 

6.3., 717 Ul. Novomeského - rekonštrukcia 5 000 

6.3., 717 Ul. Šafárikova - Liptovská 3 000 

6.3., 717 Ul. Kyjevská - stanovištia pre smetné nádoby 1 000 

6.3., 716+717 Ul. Západná - rekonštrukcia 121 000 

6.3., 716 Ul. Východná - chodník 2 000 

6.3., 716 Ul. Šafárikova - parkovanie 2 000 

6.3., 717 Ul. Novomeského - rekonštrukcia (vchod ZŠ) 6 000 

6.3., 717 Ul. Halalovka - chodník 1 000 

6.3., 716 Ul. Saratovská - chodník 3 500 

6.3., 716 Ul. Saratovská - parkovanie 3 500 

6.3., 717 Ul. Východná - chodník - napojenie 2 500 

6.3., 717 Ul. M.Bela - Halalovka - priechod pre chodcov 2 500 

7.1., 717 MŠ Halašu - sociálne zariadenia 2 000 

NEROZDELENÁ ČIASTKA: 0 
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1. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Stred – Pod Komárky - rekonštrukcia  

o plus + 75.500 €, t.j. na 75.500 €. Vybudovanie chodníka v dĺžke cca 500 bm. 

2. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: MČ Stred – PD Pod Komárky - rekonštrukcia  

o plus + 4.500 €, t.j. na 4.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie, vytýčenie sietí 

a geodetické zameranie. 

 

 

3. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Sever  – Rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej 

navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, t.j. na 15.000 €. Realizácia bezdrôtového rozhlasu 

s digitálnym kódovaním s možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko zložiek integrovaného 

záchranného systému 

4. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Sever – Pod Sokolice - rekonštrukcia 

o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €. Realizácia rekonštrukcie cesty pred bytovým domom na ul. Pod 

Sokolice č. 507/2, asfaltovanie krajníc a veľkoplošných výtlkov v rozsahu cca 200 m2. 

5. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Sever – Gen. Viesta - chodník navrhujem 

zvýšiť o plus + 17.550 €, t.j. na 17.550 €. Realizácia rekonštrukcie chodníka po vyrúbaných 

stromoch od ul. M.Rázusa po Hurbanovu v rozsahu cca 225 m2. 

6. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: MČ Sever – PD Šoltésovej o plus + 2.500 €, 

t.j. na 2.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu 

mestskej komunikácie. 

7. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Sever – ul. I.Krasku - parkovanie o plus + 

15.000 €, t.j. na 15.000 €. Realizácia úpravy parkovania medzi bytovým domov na Kraskovej ulici 

a Unicentrom. 

8. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Sever – Opatovská - Žilinská o plus + 

80.000 €, t.j. na 80.000 €. Realizácia rekonštrukcie povrchu ulice Opatovská v časti Sihoť III. 

a časti Sihoť IV., vyriešenie pozdĺžneho parkovania na ulici Žilinská. Rekonštrukcia ulice 

Opatovská v úseku od kruhového objazdu pri Radegaste  po Sibírsku ulicu v rozsahu cca 3.500 

m2, dopravné značenie na ul. Žilinská v úseku od kruhového objazdu pri Radegaste  po hrádzu 

v dĺžke cca 180 bm, zlepšenie rozhľadových pomerov na ulici Žilinská presunom stanovišťa pre 

smetné nádoby. 

 

 

9. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Západ – Rozšírenie  cintorína Zlatovce  

o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €. Rozšírenie cintorína v Zlatovciach o cca ďalších 100 miest.  

10. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Západ – ul. Jahodová – nová 

komunikácia o plus + 140.000 €, t.j. na 140.000 €. 1. etapa vybudovania novej komunikácie. 

11. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie 

navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 10.000 €. Vybudovanie a položenie trávnatej plochy, 

úprava povrchu, chemická úprava, výsadba. 

 

 

12. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – ul. Novomeského  - rekonštrukcia 

MK o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €. Rekonštrukcia krajnice mestskej komunikácie kvôli 

prepadajúcemu sa pásu komunikácie (50 m), (ul. Novomeského – párne čísla) 

13. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – Šafárikova - Liptovská o plus + 

3.000 €, t.j. na 3.000 €. Vydláždenie ostrovčeka ako priechod v úseku novovybudovaných 

parkovacích miesta (roh ulíc Šafárikova a Liptovská) 

14. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – ul. Kyjevská – stanovištia pre 

smetné nádoby o plus + 1.000 €, t.j. na 1.000 €. Realizácia stanovištia pre smetné nádoby pri 

nových potravinách. 
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15. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: MČ Juh – ul. Západná – PD – rekonštrukcia 

MK o plus + 3.000 €, t.j. na 3.000 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie na rekonštrukciu poškodenej a prepadajúcej sa vozovky. 

16. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – ul. Západná – rekonštrukcia MK  

o plus + 118.000 €, t.j. na 118.000 €. Súvislá rekonštrukcia ulice Západná vrátane rekonštrukcie 

prepadnutej časti vozovky. 

17. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: MČ Juh – ul. Východná – PD chodník o plus + 

2.000 €, t.j. na 2.000 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na 

vybudovanie chodníka ku kostolu Sv. Rodiny. 

18. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: MČ Juh – ul. Šafárikova – PD – parkovanie 

navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 2.000 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie na vybudovanie parkovania pri plote materskej školy. 

19. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – ul. Novomeského - rekonštrukcia   

o plus + 6.000 €, t.j. na 6.000 €. Rozšírenie komunikácie a parkovania pri vchode do základné 

školy na ul. Novomeského od ulice Šafárikova v rozsahu zjazdenej krajnice resp.zelene, 

rekonštrukcia komunikácie a nové riešenie statickej dopravy. 

20. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – Halalovka chodník  o plus + 1.000 

€, t.j. na 1.000 €. Realizácia chodníka cca 10 m2 cez vyšliapanú zeleň, bezpečné napojenie 

z dôvodu chýbajúceho chodníka a zamedzenia pohybu chodcov pre mestskej komunikácii. 

21. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: MČ Juh – ul. Saratovská – PD chodník o plus 

+ 3.500 €, t.j. na 3.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na 

vybudovanie chodníka.  

22. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: MČ Juh – ul. Saratovská – PD parkovanie  

o plus + 3.500 €, t.j. na 3.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

na vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne. 

23. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – Východná - chodník o plus + 2.500 

€, t.j. na 2.500 €. Realizácia chodníka  - napojenie na existujúci chodník. 

24. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – M. Bela – Halalovka – priechod pre 

chodcov o plus + 2.500 €, t.j. na 2.500 €. Realizácia nového priechodu pre chodcov v úseku 

mestskej komunikácie M.Bela, ktorý tvorí prístup do KC Aktivity pre chodcov smerujúcich v smere 

od mestskej komunikácie Halalovka 

25. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh - MŠ J.Halašu – sociálne zariadenia - 

spolufinancovanie navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 2.000 €.  

 

 

 

 

 

 

 


