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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
riešený bezbariérovo
Svetový deň modlitieb žien v Zariadení
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Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

Ing. Peter Baláž
primátor mesta

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam
Prehľad projektov realizovaných v meste Topoľčany v roku 2015 v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry

Projekt

Cena (eur)

Stručný popis projektu

Rekonštrukcia lávky pre peších na Tovarníckej
ulici

107 430,32

Výmena časti povrchu na lávke pre peších na nadjazde. Zostávajúce časti budú
ukončené do konca roka 2016

pri
Mládežnícke kategórie
Oprava chodníkov na Bernolákovej ulici
32 175,78
Vybudovanie nového povrchu na chodníku v častidisko,
Bernolákovej
ulicenešťastnom páde
MFK Topvar Topoľčany
Na ulici Pod Kalváriou v To- teplej vody je v elektrickom
Oprava chodníka na ulici Streďanskej
10 995,22
Vybudovanie nového povrchu na chodníku v častibránky
Streďanskejna
ulicedieťa by to nemalo
vplyv
jeho
zdravie, resp
poľčanoch, sa realizuje od bojleri. Dvojizbový byt posa od leta môžu tešiť z
Oprava chodníkov na ulici Slobody od ulice kpt.
Vybudovanie nového povrchu na chodníku na ulici
Slobody na
od ulice
kpt. Žalmana
173 759,09
ohrozenie života. „Som veľmi
mája 2013 výstavba troch zostáva z kuchyne a jednej
nových tréningovýchŽalmana
po- po ulicu Mojmírovu
po ulicu Mojmírovu.
šťastný,
naši
sociálnych bytových domov izby. V kúpeľni je sprcha,
môcok v celkovej výške
Vybudovanie spevnenej plochy na Ul.
Vybudovanie spevnenej plochy pre účely vytvorenia
parkovacíchže
miest
na Ul.mladí chlap16 652,16
Palkovičova
Palkovičova
ci budú trénovať s novými
nižšieho štandardu. Výstav- umývadlo a WC. Každý byt
2972,90 €, ktoré boli zakúpomôckami,
mateba sociálnych bytov bola bude vybavený elektrickým
pené vďaka úspešnému
Vybudovanie spevnenej plochy pre účely vytvorenia
parkovacích miest nanakoľko
Ul. J.
Rozšírenie spevnenej plochy na Ul. J. Matušku
14 887,08
Matušku
riálne vybavenie pre tréning
schválená v Mestskom za- bojlerom pre prípravu teplej
projektu s názvom „ZefekÚprava spevnenej plochy pred plavárňou
6 945,70
Oprava povrchu parkovacej plochy pred plavárňou.
mládežníckych mužstiev už
stupiteľstve dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie tréningového
ideálne.
a je v súlade s Programom jednotlivých bytov je riešené
procesu mládeže v MFK
Kúpa budovy na Ul. 17. Novembra (bývalý SPF) zanebolo
účelom vytvorenia
novéhoNové pomôcKúpa budovy na ul. 17. novembra
93 100,00
sídla Mestských služieb
ky sú ľahšie manipulovateľné
rozvoja bývania mesta To- pevným palivom, ktoré pre
Topvar Topoľčany“.
zdravotne nezávadné a mnoOprava Námestia M.R. Štefánika, pešej zóny
poľčany schváleným v MsZ každý byt bude uskladnené v
20 000,00
Lokálne opravy poprepadaných častí dlažobných kociek
MK
hé z nich (ako napríklad Team
dňa 9.12.2009. Dispozičné samostatnej miestnosti v obProjekt bol podporený avďaka
Mladí futbalisti získali nové pomôcky
Klientske centrum
23 253,18
Úprava priestoru podateľne na Mestskom úrade Mate) sú úplnou novinkou v
riešenie bytov a použité jekte skladu palív, ktorých
Nadačnému fondu Slovenskej
pre skvalitnenie tréningového
procesu.
tréningového procesu
materiály zodpovedajú by- bude celkovo 9 ks pre všetky
Sporiteľne v Nadácii Pontis,
Kamerový systém
7 000,00
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému rámci
mesta Topoľčany
Jaosvetlenie.
osobne
mám
rýchlosti
boli zakútom s nižším štandardom byty. Realizácia samotných
ktorá každoročne rozdeľuje fi- hu tréningu, 1 kus Športtes- Na rozvoj
Výmena starého
verejného osvetlenia
za nové LED
Projekt
bol veľkú radosť
Verejné osvetlenie v meste Topoľčany
422 606,02
spolufinancovaný
z EÚ Agiliti pre- zo športtesterov, ktoré nám
nastaviteľné
na pené
vybavenosti ale s maximál- bytových domov je financonančné dotácie v celkovej
výš- teru, ktorý je napojiteľný
väčšiu kontrolu a
kážky.
Nastarého
rozvoj
sily zaboli
počítač a po tréningu môže
nou úžitkovosťou. Zostava vaná dotáciou z Ministerstva
ke 100.000 € v rámci projektu
Výmena
osvetlenia
novézakúLED svietidláumožnia
v podchode pod železničnou
Osvetlenie v podchode pod železničnou stanicou
4 000,00
stanicou
nastaviteľné prekážky, spätnú väzbu v rámci celkovej
bytových domov vytvára dopravy, výstavby a RR SR vo
„Futbal to je hra“. Dotácia na tréner spätne vyhodnotiť cel- pené
verejného
osvetlenia
23 000,00
Výmena
osvetlenia
v zlom technickom
stave za nové
tréningovej
záťaže. Osobitnou
sú stožiarov
okremverejného
svojej
flexibikové
zaťaženie hráča, ako
i ktoré
polouzavretý komplex, po- výške 75 % obstarávacích náprojekt bola schválená aStožiare
zhrukapitolou
sú nové
prenosné
pri skladaní
ajvchodových
zdravotne
zostávajúci z troch bytových kladov a poskytnutého úveba o mesiac neskôr bola pod- jeho prístup a aktivitu počas lity Výmena
starých bočných
dverí na Dome
kultúry v Topoľčanoch
za
Bočné vchodové dvere na dome kultúry
1 639,58
nové plastovévdvere
prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materidomoch o celkovom počte ru zo ŠFRB vo výške 25 % obpísaná aj zmluva o poskytnutí práve ukončenej tréningovej nezávadné
9 100,00
Výmenachlapci
starých svetielzvMFK
kinosále trénospoločenskéhoálu
domupre
Topoľčany
potreby mladších žiajednotky. Ďalšou pomôckou
je lu budú
30 jednoizbových bytov a 6 starávacích nákladov. Mesto
grantu. Od polovice júlaOsvetlenie
sa tak v kinosále
kov a kategórie
prípraviek. Na
aj na novej
Bosu fitpultu
lopte
a spoločenského
„Kick Ball“ (známy hlavdvojizbových bytov. Každý Topoľčany bude financovať z
mládežnícke mužstvá Svetelný
mohlipult vtzv.
kinosále
6 000,00 vať Zakúpenie
nového svetelného
do kinosály
domu Topoľčany
záver
by
som
chcel
zakúpené
sú
aj
nové
švihadlá.
ne
z
futbalovej
školy
Ajaxu
bytový dom je pavlačového rozpočtu mesta iba technicreálne tešiť a hlavne využívať
Tieniace plachty na mestskej tržnici
5 200,00
Osadenie nových tieniacich plachiet v priestoroch Mestskej tržnice v Topoľčanochpoďakovať
Najvyššou
položkou v rámci Slovenskej Sporiteľni, Nadácii
typu s jedným centrálnym kú vybavenosť a inžinierske
nové tréningové pomôcky
v Amsterdam), ktorá rozvíja
Vianočná výzdoba na ulici Škultétyho
5 500,00
Nákup novej vianočnej výzdoby na ulici Škultétyho
schodiskom. Objekt je dvoj- siete. Výstavbu sociálnych
rámci tréningového procesu. kopaciu techniku a cit v nohe, celého projektu sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akýmSmetné koše a nádoby na separovaný zber
15 300,00
Nákup nových smetných košov a nádob na separovaný zber v meste Topoľčany
podlažný, obdĺžnikového pô- bytov realizuje firma Ivan
Z celkovej dotácie boli zakú- slalomové tyče zamerané na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
Polopodzemné kontajnery na odpad na ul.
tento
projekt,
a hlavne pánovi
sú zhotovené
z hliníkonácvik vedenia lopty a obchádorysu, nepodpivničený so Zelina DANZEL, ktorá uspela
pené úplne nové koordinačné
13 000,00 ktoré
Osadenie
nových polopodzemných
kontajnerov na
odpad na
ul. Krušovskej
Krušovskej
sedlovo strechou. V jednom vo výberovom konaní verejrebríky na rozvoj koordinácie dzanie súpera, prihrávkové vého materiálu. Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
Úprava karanténnej stanice
3 400,00
Vybudovanie nových voliér a úprava priestorov karanténnej stanice pre psov
je hmotnosť,
ktorá je výrazne priebeh celého projektu konbytovom dome je 10 jednoiz- nou súťažou na dodávateľa
pohybov, 4 kusy figurín
na oblúkové bránky a futbalové
zelene bránky
na starom cintoríne
900,00 nižšia
Orezanie
starých lípstarým
na Starom cintoríne
oproti
klasic- zultoval a bez ktorého by sme
s otvormi. Úplnou5 nobových bytov a 2 dvojizbové stavebných prác v súlade so
nácvik priamych kopov,Úprava
nové
na ulici Tribečskej
14 000,00 kým
Rekonštrukcia
rozvodov
ústredného
Tribečskej
dnes
určite nové pomôcky
bránkam
a ľahšie
sakúrenia
s ni-na ulici
vinkou
v rámci tréningových
byty. Jednoizbový byt pozo- zákonom č.25/2006 Z.z.v zneznačkovacie méty, 15 ks Ústredné
šport-kúrenie
nemali.“
Uviedol Michal Caní
neskorších
predpisov.
Stami
manipuluje
pri
prenášaní
pomôcok
je
tzv.
„Team
Mate“,
stáva
z
jednej
miestnosti,
testerov,
prostredníctvom
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