Plán opráv a investícií pre rok 2022 - Tomášovce

Druh práce

cca náklady v Eur

Poznámka

Obecný úrad
odvetranie strechy OU

6 000 apríl - máj 2022 - dodávateľsky

zberný dvor - zberňa triedeného odpadu - silo
úprava a spevnenie dvora pre dočasné uloženie odpadu,nové oplotenie 2 nová
brána zberného dvora + el. prípojka + osvetlenie + kam.systém - oplotenie cca
3000,- uprava a spevnenie terénu 2000,- osvetlenie 500,- kamera 200,- brána
300,- rezerva 4000,- pre technické dovybavenie ( kontajner, nádoby, úprava
priestoru pre zodp. osobu, info tabuľe ...)

3 000 apríl - svojpomocne

Odpady
úprava priestorov pre kontajnery v obci zberu odpadu (sklo, papier...)

1 000 marec - október, svojpomocne

Požiarna zbrojnica
dokončenie obvodového plášta - fasády,ktorá bude korenšpondovať z farbami
požiarnej stanice + odstránenie starých brán

5 000 máj - jún svojpomocne

STS
geometricky zamerať, oplotiť, ohradiť a uzavrieť z bránou dvor a priestor
budúcich dielní, asanovať a odstrániť rozpadnutú budovu na dvore

3 000 máj - júl svojpomocne

STS

máj - august, stavba bude
70 000 uskutočnená dodávateľsky

v zmysle projektu a dotácie zrealizovať výstavbu nových dielni

Centrum obce projektová dokumentácia

ARCHITEKTONICKOURBANISTICKÁ ŠTÚDIA ( projekt) navrhnutie a vytvorenie nového centra obce
- modernizácia, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou ( okolie
obecného úradu, parku, obchodného centra ....) pre celkové ucelenie centra
obce a širšých vzťahov

5 000 apríl -máj, dodávateľsky

Kultúrny dom

dokončenie
vnútorných priestorov - omietky, obklady, stierky,maľby, vybavenie kuchyne a
kancelárií

20 000 január - máj

doprava a komunikácie
oprava ciest ul. Družstevná - asfaltovou emulziou BITUNOVA

5 000 jún - júl

doprava a komunikácie
oprava ciest ul. Riečna II, Viešťanská II, smer Rybník

50 000 jún - júl

doprava a komunikácie
podľa vypracovaného projektu za účelom zvýšenia bezpečnosti osadiť nové
dopravné značky a vyznačiť prechody - podľa schváleného pasportu
dopravného značenia

jún - september svojpomocne +
5 000 dodávateľsky

doprava a komunikácie
drobná oprava a vyspravenie obecných ciest (smer rybník, popri cintoríne, úsek
na kompostáreň...)

Cintorín

3 000 júl- september

úprava

parkoviska cintorín v nadveznosti na nový chodník, oplotenie cintorína

3 000 marec - september, svojpomocne

ihriská a priestory pre šport
oplotenie športového ereálu ihriska - možno len časť, generálna oprava
multifunkčného ihriska

ihriská a priestory pre šport

5 000 august - september, svojpomocne

doplniť

detské ihriská poprípade fit park ( pri činžákoch, v centre obci,...)

3 000 apríľ - august

modernizácia všetkých info tabúľ a vytvorenie oddychových zón pre rodiny s
deťmi

1 500 marec - október, svojpomocne

sadbové úpravy - výsadba zelene a stromov v obci, podľa jednotlivých lokalít
a častiach obce

1 500 apríl - máj, svojpomocne

rezerva na nepredvídateľné vynútené investície počas realizácie
Celkom

10 000
200 000

