
Predpokladané náklady pre plánované investičné zámery 

 

1) Vybudovanie technickej infraštruktúry v podhradí  

1a) Rozšírenie verejného vodovodu na ul. Švermova a Puškinová - predĺženie existujúceho 
potrubia verejného vodovodu DN80 Lt v ulici Jilemnického, čiže zachovanie dimenzie 
navrhovaným potrubím PE d90mm, tým zachovanie prietokových a tlakových parametrov 
v potrubí 
Predpokladané  náklady:  40 000 € 
Vstupné náklady na vypracovanie PD: PD už existuje, stavebné povolenie bolo vydané, ale je 
už po platnosti   
 
2a) Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Švermova, Puškinová a Jilemnického – rozšírenie 
existujúcej kanalizačnej stoky na dĺžke cca. 420 m s kanalizačnými prípojkami po hranice 
nehnuteľností (približne 35 kanalizačných prípojok do existujúcich rodinných domov) a s 
odvodnením miestnych komunikácii do jednotnej kanalizácie s uličnými vpustami. 
Predpokladané  náklady:  255 000 € 
Vstupné náklady na vypracovanie PD: Cena PD je 7 800€, je to zahrnuté v rozpočte pre rok 
2021  
 
3a) Vybudovanie spevnených komunikácii a chodníkov – v súčasnosti v danej lokalite sú 
prašné komunikácie bez spevnenia a bez chodníkov.  
Celková plocha miestnych komunikácii a chodníkov je 3 970 m2 
Predpokladané  náklady:  280 000 €  
Vstupné náklady na vypracovanie PD: Cena PD je 10 000€ 
 
 

2) Projektová dokumentácia pre ČOV 600EO a kanalizáciu na ul. Mlysnká 

Predpokladané  náklady na vypracovanie PD na realizačnej úrovni:  150 000 € 

Bez prípravných nákladov 

 

3) Vybudovanie spevnených plôch na ul. Bottova 

Spevnenie existujúcich hlavných prašných miestnych komunikácií na ul. Bottova medzi 
bytovými domami. 

Celková plocha miestnych komunikácii je 1 810 m2 
Predpokladané  náklady:  85 000 € 

Bez prípravných nákladov 

 

4) Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania 
v predstaničných priestoroch  

Zámerom je riešenie asfaltovania spevnených plôch a miestnej komunikácie pre hlavnou 
budovou ŽSR stanice smerom na bytový dom, nachádzajúci sa na ul. Železničná 38-40.  Ďalej 



zámerom je riešenie prístupovej komunikácie k spomenutému bytovému domu s vybudovaním 
parkovacích miest pre majiteľov bytov. Ďalšou úlohou je riešenie parkovania v predstaničných 
priestoroch a skultúrnenie prostredia vlakovej stanice za účelom zabezpečenia moderného 
priestoru pre prichádzajúcich cestujúcich ako aj pre všetkých užívateľov služieb poskytnuté 
spoločnosťou ŽSR.  

Celková riešená plocha je 5 500 m2 
Predpokladané  náklady:  550 000 € 

Vstupné náklady na vypracovanie PD: Cena PD je 16 800€ 
 

5) Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke 

Zámerom je rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke na najväčšom sídlisku mesta.  

Celková riešená plocha chodníkov je 2 800 m2 (približne 1400 m) 
Predpokladané  náklady:  62 000 € 

Bez prípravných nákladov 

 

6) Vybudovanie vstupnej komunikácie pre plánovaný priemyselný park 

Zámerom mesta je rekonštrukcia existujúcej a vybudovanie nových spevnených plôch v areáli 
plánovanej priemyselnej zóny. 
Sú riešené 1 komunikácia (2 časti) a 1 spevnená plocha:  
 
6a) Existujúca komunikácia v priemyselnej zóne (časť 1 - rekonštrukcia) - sa napája na cestu 
III/2670. Je to obojsmerná komunikácia, ktorá napája celú priemyselnú zónu. Plocha 
komunikácie je 2020 m2. 
 
6b) Navrhovaná komunikácia pre nákladné vozidlá (časť 2 - novostavba) - sa napája na cestu 
III/2670. Bude slúžiť pre vjazd a výjazd nákladnej dopravy. Šírka komunikácie je 6,0 m, plocha 
je 460 m2. 
 
6c) Nakladacia a zásobovacia plocha (spevnená plocha) - sa nachádza na západnej zadnej strane 
skladovej haly „B“ a výrobnej haly „C“ v celej ich dĺžke. Prístup k tejto spevnenej ploche bude 
zabezpečený cez navrhovanú komunikáciu pre nákladné vozidla a existujúcu komunikáciu v 
priemyselnej zóne. Táto spevnená plocha má 1800 m2. 
 

Predpokladané  náklady:  365 000 € 

Vstupné náklady na vypracovanie PD: náklady na vypracovanie PD sú zahrnuté v rozpočte pre 
rok 2021 

 

 

 



 

7) Zateplenie budovy ZŠ farská lúka 64A  a 64B 

Riešenie zníženia energetickej náročnosti budov základnej školy na Farskej lúke. Jedná sa 
o zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, zateplenie strešnej konštrukcie a 
riešenie ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny. 

Celková plocha budovy je 3 985m2. 

 

Predpokladané  náklady na výmenu výplňových otvorov:  164 000 € 

Predpokladané  náklady na zateplenie budov:  1 160 000 € 

Vstupné náklady na vypracovanie PD: Cena PD je 24 500€ 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZÁCIU                                    3 111 000 € 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PRÍPRAVU (PD)                                    51 300 € 

 


