Stav investičných akcií k 21.10. 2015:
Ekonomická klasifikácia: 700
„Parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany
– Bodona – III. etapa“ (717)
V programovom rozpočte suma 175.000,00 € - názov položky: Vybudovanie parkoviska
sídlisko Bodona, Program 10 - Doprava
Podpísaná ZoD so spoločnosťou STAVOKOMPLET spol. s r.o., Stará Turá dňa 24.8.2015 vo
výške 164.300,00 € ukončenie do 90 dní odo dňa odovzdania staveniska
odovzdané stavenisko: 27. 8. 2015
stav: stavba rozpracovaná
fakturované: 77.091,92 €
nevyfakturované: 87.208,08 €
zostatok na položke: 97.908,08 €
Rozšírenie parkovacích plôch – športová hala Piešťany (717)
V programovom rozpočte suma 100.000,00 € - názov položky: Parkovisko basket. hala,
Program 10 - Doprava
z položky presun na Revitalizáciu vodného toku v sume 3.300,00 €
zostatok na položke po presune: 96.700,00 €
Podpísaná Zmluva o dielo so spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Košice dňa 24.9.2015 vo
výške 57.139,85 € ukončenie do 75 dní odo dňa odovzdania staveniska
odovzdané stavenisko: 09.10.2015
stav: stavba rozpracovaná
fakturované: 0,00 €
nevyfakturované: 57.139,85 €
zostatok na položke: 96.700,00 €

Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany (717)
V programovom rozpočte suma: 150.000,00 € - názov položky: Reko lávky na Krajinskom
moste, Program 10 – Doprava + 100.000,00 € ( uzn. 9/2015 CH/ ) = 250.000,00 €
neukončené verejné obstarávanie ( zaslané oznámenia o úspešnosti ponúk ) – nepodpísaná
ZoD s Ing. Antonom Čanigom – ACIS, Banka vo výške 268.336,21 €
vystavená objednávka na výkon autorského dozoru Ing. Bohumil Bohunický – LEPTÓN vo
výške 1.152,00 €
vyfakturované: 0,00 €
z položky čerpaná suma 420,00 € za vypracovanie PD dopravného značenia počas realizácie,
ktorú vypracoval VG PROJEKT, s.r.o., Piešťany
zostatok na položke: 249.580,00 €

Revitalizácia vodného toku Dubová km 6,1 – 6,4 v Piešťanoch (717)
V rozpočte suma 88.000,00 € (uzn. 9/2015 G/) – názov položky: Revitalizácia potoka
Dubová, Program 9 – Životné prostredie
Presun chýbajúcich fin. prostriedkov na položku vo výške 3.300,00 € (z položky Rozšírenie
parkovacích plôch – športová hala)
Presun chýbajúcich fin. prostriedkov na položku vo výške 800,00 € (z položky Rozšírenie
parkovacích plôch – športová hala)
zostatok na položke po presune: 92.100,00 €
Podpísaná Zmluvy o dielo so spoločnosťou ZE-PRA, spol. s r.o., Zlaté Moravce dňa
09.10.2015 vo výške 91.300,00 € - realizácia SO Komunikácie, SO – 03 Verejné osvetlenie
a SO – 04 Ochrana vedenie NN ZSE pod cyklotrasou
odovzdané stavenisko: 19.10.2015
stav: stavba rozpracovaná
fakturované: 0,00 €
nevyfakturované: 91.300,00 €
z položky čerpaná suma 480,00 € za vypracovanie statického posudku na prekrytie potoka
Dubová v danej lokalite (požiadavka SVP š.p.), ktorý vypracoval Ing. J. Vasilik - VH
PROJEKT, Piešťany
z položky čerpaná suma 9,60 € za vyjadrenie TAVOS a.s., Piešťany k PD
zostatok na položke: 91.610,40 €
Dodanie 9 ks LED svietidiel 44 kW – pre ul. Dubová, po reko ZSE (717)
V programovom rozpočte suma: 2.000,00 € - názov položky: Vybudovanie a rekonštrukcia
verejného osvetlenia, Program 2 – Majetok mesta
Podpísaná Kúpna zmluva so spoločnosťou Venimex Slovakia s.r.o., Bratislava dňa 13. 8.
2015 vo výške 1.999,98 €
stav: svietidlá dodané (areál Služby mesta Piešťany,p.o. – SMP, p.o. budú svietidlá
inštalovať)
fakturované: 1.999,98 €
nevyfakturované: 0,00 €
zostatok na položke: 0,02 €
Kocurice chodníky – II. etapa (717)
V programovom rozpočte suma 133.000,00 € - názov položky: Chodníky Kocurice II. etapa,
Program 10 – Doprava
z položky presun na PD PD cyklistický chodník Krajinská, Program 10 – Doprava v sume
180,00 €
z položky presun sumy 40 000 € z ušetrených úverových zdrojov z rozpočtovej položky
717 001 – Vybudovanie chodníkov Kocurice II. etapa, Program 10 – Doprava do
novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia strechy na budove Mestskej
polície (Uzn.146/2015 H/ )
zostatok na položke po presune: 92.820,00 €

Objednávka na vypracovanie PD Kocurice chodníky, ktorú vypracoval VG PROJEKT s.r.o.,
Piešťany vo výške 840,00 € - projekt odovzdaný
Podpísaná ZoD so spoločnosťou STAVOKOMPLET spol. s r.o., Stará Turá dňa 23.7.2015 vo
výške 52.000,00 €
Objednávka na vydláždenie chodníkov na ul. Družby a Dudvážska – Kocurice chodníky – II.
etapa vystavená 26.8.2015 vo výške fin. prostriedkov 8.364,16 €, práce realizovala
spoločnosť STAVOKOMPLET spol. s r.o., Stará Turá
stav: stavba ukončená – neprevzatá
fakturovaná objednávka PD: 840,00 €
nevyfakturované: 0,00 €
fakturované ZoD: 50.329,94 €
nevyfakturované: 1.670,06 €
fakturované objednávka: 8.364,16 €
nevyfakturované: 0,00 €
zostatok na položke po vyfakturovaní: 33.285,90 €
Rekonštrukcia strechy na budove Mestskej polície (717)
V programovom rozpočte suma 40.000,00 € - vytvorenie novej rozpočtovej položky – presun
z ušetrených úverových zdrojov z rozpočtovej položky 717 001 – Vybudovanie chodníkov
Kocurice II. etapa, Program 10 – Doprava
Objednávka na vypracovanie projektu rekonštrukcie strechy vo výške 1.400,00 €, ktorý
vypracováva Ing. Miriam Suchomelová, Piešťany.
fakturované: 0,00 €
zostatok na položke po vyfakturovaní PD: 38.600,00 €

Rekonštrukcia Brigádnickej ulice (717)
V programovom rozpočte suma 43.800,00 € - názov položky: Reko MK Brigádnická,
Program 10 – Doprava
Podpísaná ZoD so spoločnosťou CS, s.r.o., Trnava dňa 22.7.2015 vo výške 39.040,00 €
stav: práce ukončené
fakturované: 39.040,00 €
nevyfakturované: 0,00 €
zostatok na položke: 4.760,00

Rekonštrukcia strojovne zimného štadióna (717)
V rozpočte suma 120.000,00 € (uzn. 97/2015 B/) – názov položky: Zimný štadión – Reko
chladiaceho zariadenia, Program 8 - Šport
Podpísaná ZoD so spoločnosťou Frost – service s.r.o., Lednické Rovné dňa 23.7.2015 vo
výške 119.460,00 €
stav: práce ukončené

fakturované: 119.460,00 €
zostatok na položke: 540,00 €
Stanovištia na odpadové nádoby (717) – recyklačný fond
V programovom rozpočte suma: 30.000,00 € (v skutočnosti príjem z recyklačného fondu:
10.244,00 € ) – názov položky: reko stanovíšť na odp. nádoby (recykl. fond), Program 9
Životné prostredie
v súčasnosti sa spracovávajú podklady k vyhláseniu verejného obstarávania
Športové plochy v meste (717)
V programovom rozpočte suma: 1.352,00 € - názov položky: športové plochy v meste,
Program 8 – Šport
položka nečerpaná
zostatok na položke: 1.352,00 €
Výstavba letného kúpaliska (717) – Plaváreň Piešťany
V programovom rozpočte suma: 376.500,00 € - názov položky: Výstavba letného kúpaliska
(po premenovaní Plaváreň Piešťany), Program 8 – Šport
z položky odpočet 88.000,00 € (uzn.9/2015 G/) - presun na položku: 717 002 Revitalizácia
potoka Dubová, Program – Životné prostredie
z položky odpočet 100.000,00 € (uzn.9/2015 CH/) – presun na položku: 717 002
Rekonštrukcia lávky pre peších na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava
z položky odpočet 78.500,00 € (uzn.9/2015 I/)- presun na položku: 717 002 Rekonštrukcia ZŠ
a MŠ, Program 6 - Školstvo
zostatok na položke po zmene rozpočtu: 110.000,00 €
položka nečerpaná
zostatok na položke: 110.000,00 €
Realizácia klimatizácie vo vybraných priestoroch Mestského úradu (717)
V programovom rozpočte suma: 23.600,00 € - názov položky: MsÚ klimatizácia, Program 2 –
Majetok mesta
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
Podpísaná ZoD + dodatok č.1 so spoločnosťou TZBtech s.r.o., Piešťany – z dôvodu
nedostatku fin. prostriedkov v rozpočte mesta viazaných na predaj majetku termín ukončenia
časti diela v rozsahu 9 zariadení do 31.12.2015.
zostatok na položke: 23.600,00 €
Rekonštrukcia MK IV. etapa A. Hlinku, Dopravná (717)
V programovom rozpočte suma: 565.150,00 € - názov položky: reko komunikácií IV. etapa
A.Hlinku, Dopravná, Program 10 – Doprava

Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 565.150,00 €
Rekonštrukcia MK Sládkovičova (717)
V programovom rozpočte suma: 175.960,00 € - názov položky: Reko komunikácie
Sládkovičova, Program 10 – Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 175.960,00 e
Chodníky Pod Párovcami (717)
V programovom rozpočte suma: 250.000,00 € - názov položky: Chodníky pod Párovcami,
Program 10 – Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 250.000,00 €
Parkovisko Teplická Pentagon (717)
V programovom rozpočte suma: 33.000,00 € - názov položky: Park. plochy TeplickáPentagon, Program 10 – Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 33.000,00 €
Parkovisko Čkalovova (717)
V programovom rozpočte suma: 43.000,00 € - názov položky: Park.miesta Čkalovova,
Program 10 – Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 43.000,00 €
Prístrešok na bicykle – železničná stanica (717)
V programovom rozpočte suma: 7.000,00 € - názov položky: prístrešok na bicykle Žel.
stanica, Program 10 – Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 7.000,00 €

Rekonštrukcia svetelných návestidiel Bratislavská – Krajinská (717)
V programovom rozpočte suma: 15.500,00 € - názov položky: Reko svet.sign. križovatka
Bratislavská, Krajinská, Program 10 – Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 15.500,00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Meštianska ul. (717)
V programovom rozpočte suma: 12.604,00 € - názov položky reko MK Meštianska, Program
10 – Doprava
položka nečerpaná ( plánovaný preklz fin. prostriedkov z r. 2014 zádržné )
zostatok na položke: 12.604,00 €
Vybudovanie parkovacích miest na ul. E. F. Scherera (717)
V programovom rozpočte suma: 59.800,00 € - názov položky: Parkovisko Scherera, Program
10 – Doprava
položka nečerpaná ( plánovaný preklz fin. prostriedkov z r. 2014 )
zostatok na položke: 59.800,00 €
Rekonštrukcia Zrnko – strecha (717)
V programovom rozpočte suma: 4.200,00 € - názov položky: Reko Zrnko – strecha,
Program 2 Majetok mesta
zádržné za práce realizované v r. 2014 – položka dočerpaná
zostatok na položke: 0,00 €
Rekonštrukcia mestského parku (717)
V programovom rozpočte suma: 6.900,00 € - názov položky: PD na reko mestský park,
Program 9 – Životné prostredie
položka nečerpaná ( plánovaná pre autorský dozor pri realizácii rekonštrukcie)
zostatok na položke: 6.900,00 €
Zbúranie a technická rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan (717)

V programovom rozpočte suma: 79.830,00 € - názov položky: zbúranie a tech. rekultivácia
objektu ZŠ A. Trajan – z položky odpočet – 15.000,00 € (uzn. 97/2015 B/) do novootvorenej
položky 717002 – Zimný štadión – Reko chladenia zariadenia, Program 8 – Šport
zostatok na položke po presune: 64.830,00 €
položka nečerpaná
zostatok na položke: 64.830,00 €
Sadové úpravy Námestie SNP (717)
V programovom rozpočte suma: 105.000,00 € - názov položky: sadové úpravy Námestie
SNP – z položky odpočet – 105.000,00 € (uzn. 97/2015 B/) do novootvorenej položky 717002
– Zimný štadión – Reko chladenia zariadenia, Program 8 – Šport
zostatok na položke po presune: 0,00 €

Tréningová hokejová hala (717)
V programovom rozpočte suma: 1.500.000,00 € - názov položky: Výstavba hokejovej haly,
Program 8 - Šport
poskytnutá dotácia vo výške 1.000.000,00 €
položka nečerpaná
zostatok na položke: 1.500.000,00 €

PD Cyklistický chodník Krajinská cesta (716)
V programovom rozpočte suma: 3.300,00 € - názov položky: PD cyklistický chodník
Krajinská, Program 10 – Doprava
Presun chýbajúcich fin. prostriedkov na položku vo výške 180,00 € z položky Chodníky
Kocurice II. etapa
Projektová dokumentácia odovzdaná – spracovateľ Ing. Stanislav Chmelo, Piešťany vo výške
3.480,00 €
fakturované: 3.480,00 €
nevyfakturované: 0,00 €
zostatok na položke: 0,00 €
Územný plán (700)
V programovom rozpočte suma: 6.400,00 € - názov položky: ÚPN, Program 2 – Majetok
mesta +

V programovom rozpočte suma: 8.280,00 € - názov položky: ÚPN CMZ, Program 2 –
Majetok mesta
Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky územného plánu –
zhotoviteľ Ateliér Olympia, s.r.o.
vyčerpané: 6.400,00 €
Dopracovanie návrhu zmien a doplnkov územného plánu - zhotoviteľ Ateliér Olympia, s.r.o.
vyčerpané: 7.704,00 €
zostatok na položke: 576,00 €

PD parkovisko pri Zimnom štadióne (716)
V programovom rozpočte suma: 6.500,00 € - názov položky: PD parkovisko pri Zimnom
štadióne, Program 10 – Doprava
položka nečerpaná
zostatok na položke: 6.500,00 €
PD parkovisko sídl. Juh (716)
V programovom rozpočte suma: 3.300 € - názov položky: PD parkovisko Juh, Program 10 –
Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 3.300,00 €
PD Štúrova (716)
V programovom rozpočte suma: 12.000,00 € - názov položky: PD Štúrova, Program 10 –
Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 12.000,00 €
PD cyklist. chodník Bratislavská, Žilinská (716)
V programovom rozpočte suma: 10.000,00 € - názov položky: PD Cyklistický chodník
Bratislavská, Žilinská, Program 10 – Doprava
Realizácia viazaná na odpredaj majetku
zostatok na položke: 10.000,00 €

PD Parkovisko CVČ (716)
V programovom rozpočte suma: 5.000,00 € - názov položky: PD Parkovisko CVČ, Program
10 – Doprava
položka nečerpaná ( plánovaný preklz fin. prostriedkov z r. 2014 )
zostatok na položke: 5.000,00 €
PD Plavecké centrum (716)
V programovom rozpočte suma: 27.450,00 € - názov položky: PD Plavecké centrum, Program
8 – Šport z položky odpočet – 27.450,00 € (uzn. 9/2015 E/) do novootvorenej položky 716 –
PD pre MŠ a základné školy, Program 6 – Školstvo
zostatok na položke po presune: 0,00 €
_____________________

položka Rekonštrukcia ZŠ a MŠ (717)
V programovom rozpočte suma 30.000,00 € - názov položky: rekonštrukcia školských budov,
Program 6 Školstvo
+ navýšenie položky o 78.500,00 € (uzn. 9/2015 I/ zo zrušenej položky 717 001 – Výstavba
letného kúpaliska, Program 8 - Šport)
suma na položke po navýšení 108.500,00 €
z toho realizované:
Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Detvianska
Podpísaná ZoD so spoločnosťou ELINSS s.r.o., Lietavská Lúčka vo výške 26.290,09 €
stavba ukončená
Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Považská, Ružová, E.F.Scherera
Podpísaná ZoD so spoločnosťou ELINSS s.r.o., Lietavská Lúčka vo výške 17.848,58 €
stav: stavba ukončená
Rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ Mojmírova
Podpísaná ZoD s Jánom Nyárim, Dubník vo výške 18.700,00 €
stav: stavba ukončená

Rekonštrukcia WC v ZŠ Vajanského
Podpísaná ZoD s Jánom Hluchým, Šúrovce vo výške 14.497,00 €
stav: stavba ukončená
CVČ - keramická vypaľovacia pec + elektro prípojka
Podpísaná ZoD so spoločnosťou PECE spol. s r.o., Očová vo výške 1.590,00 € + 410,00 €
elektro prípojka spoločnosť RENEWAL s.r.o., Piešťany.
stav: dodané
Rozšírenie MŠ A. Dubčeka
Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie z dôvodu podania žiadosti o dotáciu – vypracovala
Ing. Miriam Suchomelová, Piešťany vo výške 2.600,00 €
stav: dodané
Rekonštrukcia fasády ZUŠ Teplická 90 v Piešťanoch
Vystavená objednávka vo výške 3.855,30 € - spoločnosť SILKAT s.r.o., Galanta na
vypracovanie PD reko fasády
stav: vypracováva sa PD (termín dodania 06.11.2015)
zostatok na položke po vyfakturovaní: 22.709,03 €
––––––––––––––––––––––––––––-

Položka PD pre MŠ a ZŠ na rozšírenie a rekonštrukciu MŠ a ZŠ (716)
v rozpočte suma 27.450,00 € (uzn. 9/2015 E/)
Prístavba a nadstavba MŠ A. Dubčeka
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby + vodomerná šachta, ležatý
rozvod kanalizácie a elektrorozvádzač – Ing. Miriam Suchomelová, Piešťany vo výške
4.890,00 € + 500,00 € = 5.390,00 €
stav: spracováva sa
vyjadrenia k PD pre územné rozhodnutie – 23,50 €
Rekonštrukcia ZŠ E. F. Scherera
stav: spracovávajú sa súťažné podmienky
zostatok na položke po vyfakturovaní: 22.036,50 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany – po získaní grantu položku zahrnúť do
rozpočtu
neukončený proces verejného obstarávania
Získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. V súčasnosti zaslaná dokumentácia z procesu
verejného obstarávania k administratívnej kontrole Ministerstvu hospodárstva SR, Bratislava.
Po úspešne ukončenej administratívnej kontrole, bude Mesto Piešťany vyzvané k podpísaniu
ZoD s úspešným uchádzačom LEDKY s.r.o., Vinohrady nad Váhom (suma po e-aukcii
189.999,00 € )
Prístavba a nadstavba MŠ A. Dubčeka (717)
poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške: 55.000,00 €
Položka nie je zahrnutá v rozpočte pre rok 2015.
Výstavba šatní pre hráčov kolkárskeho klubu Piešťany (717)
poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu (Ministerstva financií SR) vo výške: 10.000,00 €
spolufinancovanie: 1.000,00 €
Položka nie je schválená v rozpočte mesta pre rok 2015
výzva na predkladanie ponúk – začatý proces verejného obstarávania
Verejné osvetlenie (717)
účelovo poskytnutá dotácia zo Západoslovenskej energetiky a.s. vo výške: 8.000,00 € na
výmenu osvetľovacieho stožiara roh ulíc Teplická-Poštová a jeho osadenie na roh ulíc Cyrila
a Metoda a sv. Štefana + na realizáciu verejného osvetlenia na ul. Fínska
čerpanie: 1.585,02 €
zostáva vyčerpať: 6.414,98 €
Položka nie je zahrnutá v rozpočte pre rok 2015.

