Investície realizované v roku 2015.
(Vo volebnom období 2015-2018 bol Emil Petrvalský vo funkcii zástupcu
starostu a s investíciami pomáhal starostovi Cyrilovi Betušovi.)
PROJEKTY
- PD sadové úpravy Varšavská 17 – Juhoslovanská 1
- PD Multifunkčné ihrisko a klzisko v športovom areáli Bruselská
- PD nerealizovaného traťového rozvádzača Bruselská dvor

342,48 EUR
1790,58 EUR
1224,96 EUR

DOPRAVA
- Oprava uvoľnených tvárnic na parkovisku Berlínska
864,26 EUR
- Rozšírenie prepojovacieho chodníka k zdravotnému stredisku
646,28 EUR
- Realizácia nového zvislého dopravného značenia /Budapeštianska,
Havanská, Čínska/
985,82 EUR
- Realizácia kanalizačnej prípojky pasáž medzi zdravotným strediskom
a polyfunkčným domom
1361,17 EUR
- Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby pri garážach polyfunkčného
domu
525,56 EUR
- Bezbariérová úprava vstupu do bytového domu Berlínska 19
vrátane zábradlia
3138,82 EUR
PROSTREDIE PRE ŽIVOT
- Sadové úpravy pri pošte a na Budapeštianskej 7
- Zálievka trávneho koberca v detskom areáli Bruselská
- Výstavba spevnenej plochy pre kontajnery Bukureštská 19
- Výmena dlaždíc chodník Bukureštská
- Výstavba ihriska pre petang v športovom areáli Olympia
- Výstavba terénnych schodísk pri pošte
- Oprava mobilného pódia
- Osadenie lavičiek v športovom areáli Olympia a mestskom parku
- Nový kolotoč do parku s fontánou
- Rekonštrukcia prístupových schodov do parku
- Premývanie a prekopávanie pieskovísk na detských ihriskách
- Dodávka piesku do pieskovísk
- Výstavba detského areálu v dvore Bruselská
- Výstavba detského ihriska v dvore Pekinská

799,68 EUR
468,86 EUR
773,56 EUR
401,46 EUR
1702,01 EUR
1009,23 EUR
1986,24 EUR
420,96 EUR
1488,00 EUR
2956,00 EUR
1147,40 EUR
128,08 EUR
17794,53 EUR
12156,01 EUR

OSTATNÉ
- Maľovanie, oprava omietok, podkladových betónov, oprava okien a vstupných dverí,
pokládka kobercov v priestoroch miestneho úradu, náter zárubní
4707,40 EUR
- Umiestnenie dvoch bezpečnostných kamier a ich pripojenie
na optickú sieť
1292,40 EUR

V roku 2015 sa spolu preinvestovalo

60 111,75 EUR.

Výstavba ihriska pre petang v športovom areáli Olympia.

Osadenie lavičiek v športovom areáli Olympia a mestskom parku.

Výstavba detského areálu v dvore Bruselská.

Výstavba detského areálu v dvore Pekinská.

