Investičné akcie na rok 2020 financované z EÚ


Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Operačný program : Kvalita životného prostredia
Predmet projektu: Predmetom projektu je vybudovanie ochrannej nádrže Padelky v meste

Myjava v k.ú. Turá Lúka ako objektu protipovodňovej ochrany vrátane vegetačných úprav.
Predmetná ochranná nádrž bude situovaná na ľavostrannom prítoku rieky Myjavy - na
Hukovom potoku v rkm 1,20 s navrhovaným retenčným objemom 153 665 m3 s rezervou
zachytenia prívalových vôd nad objem Q100. Stavba pozostáva zo siedmich objektov:
Hrádza, Združený funkčný objekt, Úprava toku nad hrádzou, Úprava toku pod hrádzou,
Prístupová cesta, Zemník, Vegetačné úpravy. V rámci projektu bude vysadených 9 850 ks
drevín. Súčasťou rozpočtu sú výdavky na stavebné práce, vegetačné úpravy, geodetické
zamerania, stavebný dozor, dokumentácie, nákup a nájom pozemkov, mzdové výdavky
a publicitu.
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Poskytnutá suma NFP:
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Výdavky na rok 2020:

5 159 181,26 eur
4 901 222,20 eur
257 959,06 eur
282 977,60 eur

Stav: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená dňa 4.7.2019.
V súčasnosti sa pripravuje opakované verejné obstarávanie na stavebné práce. Predpoklad začiatku
stavebných prác je január 2020, celý projekt má byť ukončený v júli 2021.

V prípade schválenia
 Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
Poskytovateľ:
Ministerstvo vnútra SR
Operačný program : Ľudské zdroje
Predmet projektu: Rekonštrukcia objektov na Trokanovej ulici, súp.č. 234 a 236 za účelom
zlepšenia podmienok bývania občanov vrátane MRK, zlepšenie energetickej hospodárnosti budov,
vytvorenie spoločného vstupu do budov, rozšírenie priestorov komunitného centra.
Stavebná časť - projektová:
SO 01 Objekt Trokanova s.č.234 - oprávnených 18 b.j, neoprávnených 14 b.j.
Celkový počet bytových jednotiek : 32
Podlahová plocha 32 bytov CELKOM
: 965,60 m2
Podlahová plocha 18 bytov /prestupné bývanie/: 549,00 m2
SO 02 Objekt Trokanova s.č.236 - oprávnených 18 b.j, neoprávnených 32 b.j.
Celkový počet bytových jednotiek : 50
Podlahová plocha 50 bytov CELKOM
: 1 506,80 m2
Podlahová plocha 18 bytov /prestupné bývanie/ : 554,20 m2

Stavebné práce: zateplenie vonkajšieho obvodového plášťa a strechy, výmena fasádnych
dverných a okenných výplní tam kde neboli menené, výmena nášľapných podláh, výmena
zábradlia balkónov, výmena elektroinštalácie, rozvodov kúrenia, zdravotechnika.
Stavebná časť – mimoprojektová:
SO 03 Komunitné centrum s.č.232 - stavebné úpravy
Počet poschodí : 1 nadzemné podlažie
Zastavaná plocha objektu : 145,00 m2
Stavebné práce: stavebné úpravy súvisiace so zmenou dispozície objektu, vytvorenie spoločného
vstupu do objektov 232,234 a 236, zateplenie.
SO 04 Komunitné centrum- prístavba
Počet poschodí : 1 nadzemné podlažie
Zastavaná plocha objektu : 62,30 m2
Prízemný murovaný objekt, obdĺžnikového tvaru s jednou miestnosťou a pultovou strechou so
štítmi, zateplený.
Nestavebná časť:
Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava – dokument – povinná príloha,
Podmienky systému bývania v rámci príslušnej výzvy:
vertikálna viacstupňová sústava sociálneho bývania formou nájomného bývania, od
najnižšieho stupňa bývania, cez vyššie stupne bývania, ktorého výstupom je vlastné samostatné
bývanie, pričom jednotlivé stupne sú sprevádzané sociálnou prácou s cieľom „naučiť“ členov
domácnosti samostatne bývať.
Obsah dokumentu:
- popis východiskovej situácie v meste –technický stav budov Trokanova,
sociálna práca v jednotlivých typoch bývania, aktivity
- navrhovaný systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývaniastupne bývania a podmienky bývania (kritériá)
- výstup zo systému bývania
- vylúčenie zo systému bývania
Asistenti bývania – interní zamestnanci : 2 zamestnanci na plné pracovné úväzky, 8 pracovníkov
na dohodu o vykonaní práce
Celkové výdavky:
1 398 367,98 eur
Celkové oprávnené výdavky (COV):
897 030,89 eur
Žiadaná suma NFP:
852 179,35 eur
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje: 44 851,44 eur
Neoprávnené výdavky:
501 337,09 eur
Výdavky na rok 2020:
271 808,93 eur
Stav: žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na objekty SO01 a SO 02 je v hodnotiacom
procese na riadiacom orgáne.

 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Myjava
Poskytovateľ:
Ministerstvo vnútra SR
Druh príspevku : Dotácia
Predmet projektu: Rekonštrukcia elektroinštalácie, kúrenia – osadenie nového plynového kotla,
rekonštrukcia rozvodov potrubia, montáž vyhrievacích telies. Budú osadené nové plastové okná,
vchodové dvere a sekčná brána.
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Žiadaná suma :
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:

30 156,78 eur
28 648,94 eur
1 507,84 eur

Stav: žiadosť o dotáciu je v hodnotiacom procese.

 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Turá Lúka II
Poskytovateľ:
Ministerstvo vnútra SR
Druh príspevku : Dotácia
Predmet projektu: Rekonštrukcia strechy, nový bleskozvod, výmena garážových brán,
elektromontážne práce.
Celkové oprávnené výdavky (COV):
Žiadaná suma :
Spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje:
Stav: žiadosť o dotáciu je v hodnotiacom procese.

31 996,78 eur
30 000,00 eur
1 996,78 eur

Investičné akcie na rok 2020 financované z vlastných zdrojov
 Rekonštrukcia odvodnenia Jablonská ulica
Zrealizovaná 1. etapa – rekonštrukcia po ul. Kamenné v sume 13043,24,- eur bez DPH.
Zrealizovaná 2. etapa- rekonštrukcia po dom s.č. 45 ( v dĺžke 300 m), v sume 79 323,88, -eur bez
DPH.
Projektant: Ing. Patrik Meliš, PRODOS
Stav projektu: Prebieha projektová príprava 3. etapy.

V rámci pripravovanej PD na 3.etapu je riešenie rekonštrukcie existujúceho odvodnenia
územia a komunikácie, chodník pre peších s napojením jednotlivých vjazdov k rodinným
domom a dopravné značenie.
3. Etapa je plánovaná po odbočku po osadu u Zemanov v dĺžke cca 1,8 km, ktorá je zároveň
konečnou. Dĺžka plánovanej rekonštrukcie v roku 2020 je 500 m.
Stav projektu: projekčná príprava
Odhadovaná cena: 150 000 € ( cena bola odhadnutá na základe ceny za m dĺžky chodníku
2.etapa)

 Rekonštrukcia križovatky Krajňanská Novomestská, Myjava –
2. etapa
Projekt rieši nové prepojenie ciest III/1211 – ul. Novomestská s komunikáciou smerujúcou na ul.
Žaboškreky z dôvodu zvýšenia plynulosti cestnej premávky. Navrhovaná komunikácia bude po oboch
stranách lemovaná bet. obrubníkmi uloženými do betónového lôžka. Po pravej strane vozovky bude
vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby.

Projektová príprava rieši novo vytvorenú časť komunikácie od ul. Novomestskej na ul. Žaboškreky,
ako pokračovanie projektu rekonštruovanej križovatky v roku 2017 - Krajňanska -Novomestská.
V súčasnosti prebieha povoľovací proces špeciálnym stavebným úradom.

Stav projektu: spracovaná Projektová dokumentácia
vydané územné rozhodnutie, prebieha proces stavebného povolenia
Predpokladané realizačné náklady: 52 000 € s DPH

 ZŠ a MŠ Turá Lúka – nadstavba hospodárskeho pavilónu na
učebne
Projektová dokumentácia rieši nadstavbu hospodárskeho pavilónu a prístavbu dvoch
schodísk. Nadstavbou sa zvýši rozšírenie kapacity v základnej škole na 48 detí. V prvom
podlaží hospodárskeho objektu je navrhované zdemontovať existujúce okenné a dverné
otvory a nahradiť ich novými plastovými, vybrané existujúce okenné a dverné otvory
zamurovať, z miestnosti sklad čistého prádla vybudovať WC pre imobilných, rozšíriť priestory
jedálne vybúraním priečkového muriva a existujúce vzduchotechnické zariadenie pretrasovať
na fasádu cez stenové mriežky. Nadstavením 1.podlažia vzniknú 4 nové učebne, počítačová
učebňa, sociálne zariadenia, zborovňa a kabinety. Prepojenie podlaží je riešené prístavbou
vnútorného schodiska. Ako únikové schodisko bude slúžiť navrhované oceľové schodisko.
Strecha je navrhnutá nová sedlová.
Hospodársky pavilón je napojený na dostupné inžinierske siete- voda, kanalizácia, zemný
plyn a elektro. Prípojky a zmeny ich trasy nie sú predmetom PD.
Stav projektu: spracovaná projektová dokumentácia, prebieha príprava na povoľovací
proces, príprava verejného obstarávania
Rozpočet projektanta:

605 981,36 € s DPH

Vlastné zdroje:

300 000 € s DPH

Ostatné zdroje:
Mesto Myjava preveruje možnosti financovania
z rôznych zdrojov (Ministerstvo školstva, KR-MAS, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka)

 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a dopravných plôch
- Rekonštrukcia ciest na Myjave a kopaniciach
Jedná sa o rekonštrukciu ciest na Myjave (Siváčkovia, Zemanovi, Trnovce, pod
Petrášskym mostom, garáže Pakanský kopec, Partizánska ulica) a kopanice (Belanský –
u Škodáčkov, osada u Cigánkov, posledná odbočka na ľavo, Lesanka, Fúskovia; Malejov – Píly,
Štverná, Kút; Junasovia – Polákov vrch, Pod školou, Bátovi; Vankovia – Vŕbovia, Vachulovia,
Majtánovia, Chlebov vrch).
Stav projektu: prebieha naceňovanie a príprava na verejné obstarávanie.

- Bytový dom 39 bytov, Myjava - Parkovacie plochy a kontajnerové
státie pred bytovým domom (Športhotel)
Predmetom projektu je vybudovanie nových kolmých parkovacích státí, parkoviskovej
komunikácie a chodníka pre navrhovaný bytový dom.
Navrhované prvky:
Vetva 01 – Verejná účelová komunikácia dl. 23,61 m. Je napojená na miestnu komunikáciu.
Komunikácia je lemovaná po oboch stranách radom kolmých parkovacích státí. Rozmery
parkovacích státí sú 4,8x2,6 m. Po ľavej strane komunikácie sa nachádza stojisko pre
kontajnery 3,8x4,5 m.
Chodníky pre peších - Navrhovaný chodník je š.2,5 m a vedie poza navrhované parkovacie
miesta pozdĺž miestnej komunikácie. Vydláždená plocha sa nachádza aj medzi vstupom do
navrhovaného bytového domu a chodníkom pozdĺž parkoviskových miest. Voda je z nej
odvádzaná priečnym sklonom.
Stojisko pre kontajnery – Plocha je vydláždená zámkovou dlažbou – formátu 10*20cm/6cm,
kladené na väzbu. Voda je odvádzaná priečnym sklonom do parkoviskovej komunikácie.
Rozmer spevnenej plochy je 3,8x4,5m.
Stav projektu:
vydané stavebné povolenie, v súčasnosti prebieha realizácia časti stavby
– rekonštrukcia Športhotelu na bytové jednotky spoločnosťou STAS s. r. o.

- Dopravné riešenie Myjavanka a oprava chodníka v centre
Predmetom projektu je vyriešenie statickej dopravy pred prevádzkou objektu Myjavanka,
pričom je odsúhlasené dopravné riešenie s vjazdom a výjazdom z Nám. M. R. Štefánika
prípadne alternatívnym výjazdom na ul. Hurbanova. V rámci riešenia je navrhovaná
prekládka chodníka a verejného osvetlenia. Realizáciou vznikne parkovacia plocha s
cca 40-timi parkovacími miestami. Súčasťou tohto projektu bude aj rekonštrukcia
chodníka pred obchodmi od ul. Moravskej (potraviny) po Myjavanku.
Stav projektu:
Myjavanka

projektová

príprava,

prebieha

Predpokladané realizačné náklady dopravných plôch:

rokovanie

s vlastníkom

300 000,- € s DPH

objektu

 IBV Staromyjavská ul.
V rámci projektu bude riešená príprava územia pre stavbu cca 40-tich rodinných
domov:
- účelové komunikácie
- chodníky
- verejné osvetlenie
- inžinierske siete – kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrika, a i.
Stav projektu:
projektová
rozhodnutie a stavebné povolenie

príprava

dokumentácie

pre

Spracovateľ projektu:

Hydroteam s. r. o. Bratislava,

Predpokladané realizačné náklady:

500 000,00 € s DPH

územné

 Rekonštrukcia pavilónu Mikrobiológie
V súčasnosti sa zároveň pripravuje projekt rekonštrukcie pavilónu Mikrobiológie na
byty.
Stav projektu:
projektová príprava
Spracovateľ projektu:
AB Projekting – Ing. Branislav Adámek
Predpokladané realizačné náklady:

200 000,00 € s DPH

 Viacúčelové ihrisko – Moravská ul.
Jedná sa o využitie existujúcej asfaltovej plochy na ul. Moravskej, kde z dôvodu
bezpečnosti budú odstránené skateparkové prvky. Mesto Myjava v tomto priestore plánuje
vytvoriť viacúčelové ihrisko, ktoré by pozostávalo z dopravného ihriska, hracích zostáv pre
väčšie a menšie deti. Počas realizácie budú osadené lavičky, smetné nádoby a je navrhnutá
výsadba vzrastlých drevín , ktoré postupne vytvoria zatienenie plôch.
Stav projektu:

Projektová príprava

Predpokladané realizačné náklady:

50 000,00 € s DPH

 Dom smútku a cintoríny
Cieľom projektu v roku 2020 je nadviazať na súčasnú realizáciu rekonštrukcie domu smútku.
Predmetom projektu je:
-

Rekonštrukcia márnice na Dolnom cintoríne - pozostáva s výmeny dverných otvorov, okien,
oprava strechy a fasády.
Výstavba kolumbária a prístupových chodníkov

Investície z vlastných zdrojov:

50 000 € s DPH + príspevok obcí 15 000 €

 Revitalizácia územia garáží pod Pakanským kopcom
Príprava projektovej dokumentácie a realizácia odvodnenia a opravy komunikácií, rozšírenie
osvetlenia v lokalite garáží pod Pakanským kopcom.
Stav projektu:

Projekt je vo fáze prípravy.

Investície z vlastných zdrojov:

40 000,00 € s DPH

