Návrh investičných akcií mesta v roku 2019
1. Investičné akcie na rok 2019 financované z EÚ
 Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech
Poskytovateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Operačný program : Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Vedúci partner:
Obce pro Baťův kanál, Hodonín
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Myjava
Predmet projektu: vybudovanie cyklochodníka Lesanka v Myjavskej pahorkatine
v dĺžke 2,55 km, ktorý sa napojí v časti Turá Lúka na cyklocestu č. 2202
„4Cykloregion“. Samotný úsek začína pri Lesanke u Belanských. Z tohto chodníka sa
dostaneme na jestvujúcu cyklotrasu č. 5320 Belanskovci-Podbranč.
Celkové výdavky :
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Poskytnutá suma NFP:
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Výdavky na rok 2019:

463 825,08 eur
463 825,08 eur
440 633,81eur
23 191,27 eur
453 685,08 eur

Stav: podklady k vyhláseniu verejného obstarávania sú na kontrole na riadiacom orgáne takmer
3 mesiace (lehota je 15 pracovných dní), až po odsúhlasení sa vyhlási verejné obstarávanie na
stavebné práce. Projekt bude realizovaný v roku 2019.

 Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave
Poskytovateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program
Predmet projektu: rozšírenie kapacity Materskej školy Bradáčova Myjava celkovo o
50 miest. V rámci rekonštrukcie hospodárskych pavilónov s novým dispozičným
riešením vznikne v každom pavilóne 1 trieda s príslušným zázemím a kapacitou 25
miest a zároveň dôjde k zatepleniu obvodového a strešného plášťa, výmene výplní
otvorov a riešeniu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí, výmene elektroinštalácie,
rozvodov
vnútorného
plynovodu,
vodovodu,
kanalizácie,
vykurovania
a
vzduchotechniky objektu.
Súčasťou rekonštrukcie každého objektu bude i
nevyhnutné vybavenie kuchyne a nákup interiérového vybavenia. Na elokovanom
pracovisku SNP bude zabezpečené dovybavenie práčovne. V rámci úpravy areálu
Bradáčova bude osadené športové zariadenie. Rekonštrukciou 2 budov materskej
školy zároveň dôjde k celkovému ročnému zníženiu spotreby primárnej energie
celkom 152 397,58 kWh a odhadovanému ročnému zníženiu emisií 27,36 t ekviv.CO2
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Poskytnutá suma NFP:

932 639,90 eur
886 007,90 eur

Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Výdavky na rok 2019:

46 632,00 eur
819 659,90 eur

Stav: V súčasnosti sa pripravuje podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom PMG Stav SK,
Žilina na stavebné práce (698 272,94 € s DPH), pripravuje sa verejné obstarávanie na vybavenie.
V októbri 2018 sa začne realizovať hospodársky pavilón Hoštáky. Stavebné práce podľa
harmonogramu budú ukončené do 3-och mesiacov od začatia prác. Predpokladaný termín
ukončenia stavebných prác je december2018/január2019.
V marci 2019 sa začnú realizovať stavebné práce hospodárskeho pavilónu Bradáčova, termín
predpokladaného ukončenia stavebných prác je máj/jún 2019.
Projekt podľa zmluvy o NFP musí byť ukončený najneskôr v 12/2019.

 Revitalizácia sídliska Vŕšok
Poskytovateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program
Predmet projektu: Predloženým projektom chceme zrevitalizovať sídlisko Vŕšok s
celkovou plochou 75 339 m2, v rámci projektu sa bude realizovať rekonštrukcia
komunikačných
plôch a spevnených
plôch,
rekonštrukcia kontajnerových
stojísk, rekonštrukcia a vybudovanie
detských
ihrísk, výmena
a
doplnenie
mestského mobiliáru, výsadba zelene.
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Poskytnutá suma NFP:
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Výdavky na rok 2019:

571 697,94 eur
543 113,04 eur
28 584,90 eur
562 897,94 eur

Stav: je vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce, ktoré bude ukončené v októbri
2018. Následne bude zaslané na kontrolu pred podpisom zmluvy. Čerpanie finančných
prostriedkov a realizácia bude až v roku 2019.

 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Viestova
v Myjave
Poskytovateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program
Predmet projektu:
vybavenie 1 polytechnickej učebne, 1 biologicko-chemickej
učebne, 1 jazykovej učebne, 1 IKT učebne,1 knižnice a 1 učebne fyziky.
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Poskytnutá suma NFP:
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Výdavky na rok 2019:

138 439,35 eur
131 517,38 eur
6 921,97 eur
138 439,35 eur

Stav: V súčasnosti sa ukončuje verejné obstarávanie na ZŠ Viestova, ktoré sa následne zašle na
kontrolu. Predpokladaný termín realizácie projektu je november 2018. Podľa zmluvy o NFP je
termín ukončenia projektu 4/2019

 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Štúrova
v Myjave
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program
Predmet projektu: vybavenie 1 polytechnickej učebne (plus položenie novej protišmykovej
podlahy, výmena dvoch umývadiel, vrátane vodovodných batérií), 1 biologicko-chemickej
učebne, 1 jazykovej učebne, 1 IKT učebne a 1 knižnice (plus prekrytie vodovodného
potrubia a rozvodov tepla pod stropom
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Poskytnutá suma NFP:
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Výdavky na rok 2019:

125 906,66 eur
119 611,33 eur
6 295,33 eur
125 906,66 eur

Stav: V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie, ktorého ukončenie predpokladáme koncom
septembra 2018. Príprava prác na projekte bude prebiehať počas mesiaca október 2018/november
2018.Predpokladaný termín realizácie projektu je november2018/december 2018. Podľa zmluvy
o NFP je termín ukončenia projektu 4/2019.



Obstaranie záhradných kompostérov

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Operačný program : Kvalita životného prostredia
Predmet projektu: Nákup 1367 ks záhradných
občanom na území mesta: 175 ks kompostérov s
s objemom 1 m3
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Poskytnutá suma NFP:
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Výdavky na rok 2019:

kompostérov bezodplatne odovzdaných
objemom 0,8 m3 a 1 192 ks kompostérov
199 964,40 eur
189 966,18 eur
9 998,22 eur
200 964,40 eur (vrát.publicity-neoprávnené)

Stav: V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie pred podpisom zmluvy na kontrolu, projekt má
byť ukončený najneskôr do 1/2019.
V prípade schválenia


Rekonštrukcia a vybavenie zberného dvora Myjava

Poskytovateľ:
Ministerstvo životného prostredia SR
Operačný program : Kvalita životného prostredia
Predmet projektu:
1. Rekonštrukcia zberného dvora Myjava :
- Rekonštrukcia prevádzkovej budovy (zateplenie obvodového plášťa budovy,
zateplenie a rekonštrukcia strechy, výmena otvorových výplní, rekonštrukcia
kotolne)

-

Výstavba prístrešku na drevnú štiepku, manipulačnej plochy
Rekonštrukcia komunikácie (prístupová cesta a vnútroareálová komunikácia) a
spevnených plôch
Dobudovanie potrebnej infraštruktúry (osvetlenie, elektroinštalácia)
Vybudovanie vrátnice a skladu náradia
2.
-

Technika na vybavenie zberného dvora:
Kolesový traktor s príslušenstvom
Zberové vozidlo s príslušenstvom
Váha, Kontajnery

Celkové oprávnené výdavky (COV):
804 364,00 eur
Žiadaná suma NFP:
764 145,80 eur
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje: 40 218,20 eur
Výdavky na rok 2019:
804 364,00 eur
Stav: žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) je v hodnotiacom procese na riadiacom
orgáne.
Verejné obstarávanie na stavebné práce - podlimitná zákazka – ukončené, pred podpisom
zmluvy, na kontrole spolu so žiadosťou o NFP, víťazný uchádzač: AVA-stav, s.r.o., Galanta
(524 400 € s DPH)
Verejné obstarávanie na vybavenie – elektronické trhovisko – ukončené zmluvou, rozdelené na 3
časti – víťazní uchádzači: Marián Šupa (171 300 + 65 098 € s DPH), Veľké Kostoľany; Libra,
spol.s.r.o., Bratislava (2 100 € s DPH).

2. Investičné akcie na rok 2019 financované z vlasných zdrojov
 Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií
-

rekonštrukcia miestnych komunikácii
rekonštrukcia chodníka Staromyjavská ul.
rekonštrukcia chodníkov v lokalite sídliska pri štadióne
rekonštrukcia liateho asfaltu na chodníkoch – centrum a IBV podľa potreby

Investície z vlastných zdrojov:

102 000,00 euro

Priechody pre chodcov
V rámci zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a upokojenie dopravy v Myjave je
potrebné do roku 2019 dobudovať existujúce priechody pre chodcov a zosúladiť ich so súčasnou
platnou legislatívou. Ide najmä o priechody pre chodcov v lokalitách Jablonská ul., ul. Hurbanova,
Staromyjavská, Pirte, Partizánska ul., Marečkova.
Jedná sa o nasvietenie priechodov pre chodcov, optické zvýraznenie dopravnými gombíkmi
alebo značkou s prerušovaným doplnkovým signálom. Ide o technológiu bezpečného priechodu pre
chodcov, modulárneho typu, ktorý zabezpečí zvýraznenie samotného priechodu, ako aj samotného
chodca na priechode a v jeho blízkosti. Výstražné LED svetlá sa aktivujú len v prítomnosti chodca,

inak sú svetlá pasívne a neblikajú. Asymetrické nasvietenie priechodu 2 svietidlami zvýši bezpečnosť
chodcov vo večerných hodinách a zrealizuje sa osvetlením priechodu svietidlami osadenými
na výložníkových stožiaroch. V rámci stavebného riešenia budú upravené priechody pre chodcov tak,
aby spĺňali požiadavky pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Investície z vlastných zdrojov:

30 000,00 euro

 Rekonštrukcia odvodnenia Jablonskej ulice
V rámci PD je riešenie rekonštrukcie existujúceho odvodnenia územia a komunikácie, chodník
pre peších s napojením jednotlivých vjazdov k rodinným domom a dopravné značenie. V rámci
rekonštrukcie je uvažované s doplnením vybavenosti predmetného územia, ako je napr.
kontajnerové státie na zložky triedeného zberu.
V októbri 2018 bude realizovaná 2. etapa po odbočku smerom k vodárni. V roku 2019 je
plánovaná 3. etapa odvodnenia, ktorá bude poslednou etapou po odbočku po osadu U Zemanov.
Investície z vlastných zdrojov:

100 000,00 euro

 Rekonštrukcia Trokanova
V rámci stavebných úprav bytovej jednotky bude rekonštrukcia pozostávať : vybúranie
existujúcich podláh , vybúranie omietok, vybúranie , odstránenie pôvodných rozvodov ZTI
a elektroinštalácie vrátane zásuviek, vypínačov a svietidiel, rozvodov vykurovania vrátane
vykurovacích telies, odstránenie sanity. Murovacie práce : nové keramické podlahy, vymurovanie
stienky, sprchového kútu, keramické obklady stien , potery, omietky a maľby. Nová
elektoroinštalácia – rozvody , vypínače, svietidlá , rozvodová skriňa, výmena výplní okenných
a dverných otvorov, výmena sanitárneho zariadenia vrátane armatúr.
Rekonštrukcia vstupnej chodby: vybúranie existujúcich podláh , odstránenie omietky stien
a stropu , odstránenie pôvodného linolea, nová keramická dlažba, nové omietky a maľby.
Tieto úpravy sú nevyhnuté na zabezpečenie životných podmienok cieľovej skupiny obyvateľov
Nocľahárne a Útulku nakoľko súčasnosti bytové jednotky nevyhovujú súčasným platným
normám- rozvody elektrickej energie sú vedené v lištách, rozvody vody na stene , rozdrobené
a popraskané podlahy z keramickej dlažby, opadaná a popraskaná omietka, netesniace okenné
a drevené výplne, hygienicky nevyhovujúce sociálne zázemie bytových jednotiek, zkorodované
liatinové vykurovacie telesá vrátane rozvodov.
V októbri 2018 budú vymenené okná v Útulku a Nocľahárni, kde bol schválený príspevok
12 000,00 euro z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z vlastných zdrojov 8 000,00
euro .
V roku 2019 je potrebné pokračovať v rekonštrukcii budov.
Investície z vlastných zdrojov:

50 000,- euro



Rekonštrukcia kotolne ZŠ Štúrova

Príprava projektovej dokumentácie a realizácia projektu modernizácie a rekonštrukcie kotolne
a rozvodov, vrátane elektroinštalácie v objekte kotolne. Predmetom rekonštrukcie bude výmena
kotlov, expanzných nádob, čerpadiel a celej technológie za účelom zníženia energetickej náročnosti.
Investície z vlastných zdrojov:

70 000,00 euro

 Kontajnerové státia – sídlisko pri štadióne, sídlisko Dolná štvrť
Predmetom projektu je zabezpečenie 11 kontajnerových stojísk v lokalite Dolná štvrť a 15
kontajnerových stojísk v lokalite Sídlisko pri štadióne. Z celkového počtu 26 stojísk bude
vystavaných 18 stojísk s múrikom a všetkých 26 stojísk bude oplotených konštrukciou zo žiarovo
zinkovanej ocele (tzv. „klietky“) s nadstrešením a zabezpečené systémom uzamykania pomocou
kontaktných čipových kľúčov.
V roku 2019 budeme realizovať v I. etape stavebné a prípravné práce v lokalite sídliska pri
Štadióne, a 1 ks kontajnerového státia v sídlisku Dolná štvrť. Kontajnerové státia budú budované
z tvárnic, tak ako to bolo vyhotovené v sídlisku Dolná štvrť a Hurbanovej ulici. Cieľom projektu je
rozšíriť a zjednotiť kontajnerové státia na území mesta. Nadstrešenie a uzatvorenie
kontajnerových státí s čipovým systémom bude predmetom ďalšej etapy.
Investície z vlastných zdrojov:

35 000,- euro

 Odvodnenie garáží pod Pakanským kopcom
Príprava projektovej dokumentácie a realizácia odvodnenia a opravy komunikácií v lokalite garáží
pod Pakanským kopcom.
Investície z vlastných zdrojov:

40 000,00 euro

 Dom smútku a cintoríny
Cieľom projektu v roku 2019 je nadviazať na súčasnú realizáciu rekonštrukcie domu smútku.
Predmetom projektu je:
-

chodníky a parkovisko – spevnené plochy cca 1800 m2
oplotenie celého cintorína cca 1400 m, vrátane prístupových brán z ciest

Investície z vlastných zdrojov:

17 000,00 euro

 Rozšírenie verejného osvetlenia
Príprava projektovej dokumentácie a realizácia rozšírenia verejného osvetlenia v územiach
s najväčšou potrebou.
Investície z vlastných zdrojov:

20 000,00 euro

