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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
Mestské zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
 
 

berie na vedomie 
 
 

Stav prípravy investičných zámerov na rok 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok  
b) s týmito pripomienkami 



por. č. Názov investičného zámeru Rozpočet 2022 Časový plán realizácie                                   
Zodpovedné oddelenie, 

referát Poznámka

1 Rekonštrucia Klientského centra -prízemie MsÚ - PD 10 000
referát výstavby a 
realizácie PD vypracovaná v roku 2021

2
Rekonštrucia Klientského centra -prízemie MsÚ - Nákup inter. 
vybavenia

50 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Po vyhodnotení verejného obstarávania pristúpime k realizácii

3
Rekonštrucia Klientského centra -prízemie MsÚ - KIOSK + 
Klimatizácia

20 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie V roku 2021 obstarávanie, Realizácia v I.Q

4
Rekonštrucia Klientského centra -prízemie MsÚ - stavebné 
práce + elektro

100 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Po vyhodnotení verejného obstarávania pristúpime k realizácii

5
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - 
spolufinancovanie

364 000 realizácia z roku 2021
referát výstavby a 
realizácie Prebieha realizácia úsekov Kupeckého, Hasičská, Fajgalská ulica

6 Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - grant 685 500 realizácia z roku 2021
referát výstavby a 
realizácie Prebieha realizácia úsekov Kupeckého, Hasičská, Fajgalská ulica

7
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - prípadné naviac práce, 
stavebný dozor

108 000 realizácia z roku 2021
referát výstavby a 
realizácie

8 PD na pasport komunikácií a doprav. značenia - I. etapa 10 000 12/2021 referát rozvoja mesta V roku 2021 obstarávanie, realizácia do 12/2021
9 PD na pasport komunikácií a doprav. značenia - II. etapa 10 000 I.Q referát rozvoja mesta V roku 2021 obstarávanie, realizácia do 2/2022

10 Krížna ulica - realizácia chodníka 59 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie

V roku 2021 obstarávanie, realizácia do 1/2022 -  V I. etape sa realizoval 
chodník 

11 Krížna ulica - rozšírenie komunikácie 61 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie V  I.Q sa bude realizovať verejné obstarávanie na rozšírenie komunikácie 

12 PD - Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská 5 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Priebieha inžiniering stavby,  dopracovanie PD

13 Kompostáreň - spolufinancovanie 150 000
referát výstavby a 
realizácie Priebieha inžiniering stavby  (územné konanie)

14 Kompostáreň - GRANT 3 000 000
referát výstavby a 
realizácie Priebieha inžiniering stavby  (územné konanie) - bola podaná žiadosť o NFP 

15 PD - Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ 5 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie  Vypracovanie PD podľa potreby

16
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - PD - sadové úpravy, lávka 
na Kupeckého ul., autorský dozor projektanta

35 000
I.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy PD sadové úpravy - v štádiu prípravy, PD Lávka - vypracovaná PD pre DUR 

17
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným  
napojením

30 000 I.Q 
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

18 PD -  Zberný dvor s centrom a areálom MPS 31 500 I.Q
referát výstavby a 
realizácie

PD pre DUR a DSP - príprava na  verejné obstarávanie

19
PD - Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - 
Hasičská“

97 500
I.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Predprojektová príprava + projektová dokumentácia pre UR - príprava na  
verejné obstarávanie

20 3D model mesta 12 000 I.Q referát rozvoja mesta Príprava na  verejné obstarávanie
21 ortoftomapa  2021 10 100 12/2021 referát rozvoja mesta zrealizované

Mesto PEZINOK
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22 ÚP mesta (obst.+sprac.) - Zmeny a doplnky č. 2 30 000 I.Q - II.Q referát rozvoja mesta Príprava na  verejné obstarávanie

23
MPS - kúpalisko - nová fólia v bazéne a technológia na úpravu 
vody

67 500 I.Q
referát výstavby a 
realizácie + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

24 PD - Požiarna zbrojnica 5 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Aktualizácia PD s pripomienkami KPU

25 PD - ZŠ Orešie - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ 8 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

26 PD - ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch 6 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

27 PD - ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ 8 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

28 PD - ZOS - rekonštrukcia vykurovacieho systému 3 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

29
PD - Školská jedáleň - ZŠ Na bielenisku - vzduchotechnika + 
elektroinštalácia

5 000 I.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

30

zakúpenie Dodávky na prevoz do 3,5tony (prevoz 
dopravného značenia, lokálne opravy povrchov, záhradnícke 
práce, údržba detských ihrísk, údržba  verejnej zelene - 
údržba mesta).  V MPS viaceré autá sú na hranici životnosti, v 
roku 2020 bolo jedno auto vyradené bez náhrad, dve ďalšie 
sú v stave, keď ďalšie výdavky na opravu sú nehospodárne

60 000

I.Q
referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

31
zakúpenie 2x auto PichUp/Van  (bude s týmito autami 
zabezpečená údržba detských ihrísk, údržba verejnej zelene, 
údržba plavárne, cintorínov, verejného osvetlenia).  

40 000
I.Q

referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

32
nákup 3x profesionálnych kosačiek so zberom (údržba 
kúpaliska, štadióna, cintorínov,  údržba detských ihrísk, údžba 
zelene po meste)  

75 000
I.Q

referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

33

nákup príslušentsva na traktor - radlica + posyp na traktor - 
zníženie výdavkov na zimnú údržbu. Traktor Zetor má jediné 
prídavné zariadenie - mulčovač na hydraulickom ramene, 
ktorý sa používa na kosenie krajníc.

25 000

I.Q
referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

34
nákup  vlečky na traktor - potreba zakúpenia na realizáciu 
zimnej údržby v rekreačných oblastiach, pre záhradnícke 
práce  po meste (polievanie, orezy). 

19 000
I.Q

referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

35

nákup vysokozdvižnej montážnej plošiny - potrebná na 
údržbu verejného osvetlenia, v súčasnosti sa prenajíma, cena 
prenáju je 15 tis. €/rok. Plošina by sa zároveň využila aj na iné 
práce, napr. pri údržbe zelene. Vlastné zariadenie umožní 
okamžitý zásah v prípade havarijnej situácie.

70 000

I.Q
referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

36

nákup 2x auta Multikára - potrebné na poskytnutie údržby 
dopravného značenia, lokálne opravy povrchov, zimnú 
údržbu, vysýpanie košov, záhradnícke práce, údržba detských 
ihrísk - údržba majetku mesta

160 000

I.Q
referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

37
nákup zametač/odhŕňač na chodníky (použitie zimná údržba, 
zametanie chodníkov po meste a cintorínoch)

100 000 I.Q
referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

38
nákup zariadenia - vybračná doska (použitie lokálne opravy 
povrchov)

5 000 I.Q
referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie



39
nákup zariadenia - kompresor + elektrocentrála (použitie -
lokálne opravy povrchov, dopravné značenie,  údržba mesta)

8 000
I.Q

referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy + MPS Príprava na  verejné obstarávanie

40
Realizácia -  MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. 
Pekníka - prístavba a rekonštrukcia -  vlastné fin. prostriedky  - 
 spolufinancovanie

160 000

I.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Prístavba a rekonštrukcia MŠ. Prístavba rieši vybudovanie 4 tried so sociálnym 
zariadením a výťahu. V jestvujúcich priestoroch na prízemí vznikne kuchyňa s 
jedálňou a na poschodí sú ponechané 2 triedy. Nové exteriérové spevnené 
plochy a verejné osvetlenie. Výzva IROP o NFP bude vyhlásená začiatkom r. 
2022 + spolufinancovanie. Vydané právoplatné stavebné povolenie

41
Realizácia -  MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. 
Pekníka - prístavba a rekonštrukcia -  vlastné fin. prostriedky  - 
 GRANT

3 000 000
I.Q 

referát výstavby a 
realizácie Čakáme na vyhlásenie výzvy a následne uchádzanie sa o NFP

42 MsP - nový server KS s licenciou pre softvér 8 500 I.Q Mestská polícia Pezinok
Modernozécia riadenia kamerového systému.Počítačový hardvérový server 
Milestone systém a licencie. Príprava na  verejné obstarávanie

43
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - 
spolufinancovanie

10 000 I.Q 
referát výstavby a 
realizácie Predložená žiadosť o dotáciu 

44 Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - GRANT 30 000 I.Q 
referát výstavby a 
realizácie Predložená žiadosť o dotáciu 

45 PD - Bratislavská ulica -  rekonštrukcia  hlavnej cesty 40 000
I.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy Vypracovaná  štúdia a v I.Q  príprava PD  na  verejné obstarávanie

46 PD - Bratislavská ulica -  rekonštrukcia priľahlých plôch 30 000
I.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy Vypracovaná  štúdia a v I.Q  príprava PD  na  verejné obstarávanie

47
ZŠ  Fándlyho -  Vybudovanie športového areálu - 
spolufinancovanie 

160 000 I.Q 
referát výstavby a 
realizácie V I.Q  príprava na verejné obstarávanie a podanie žiadosti o dotáciu

48 ZŠ  Fándlyho -  Vybudovanie športového areálu - Grant 270 000 I.Q 
referát výstavby a 
realizácie V I.Q  príprava na verejné obstarávanie a podanie žiadosti o dotáciu

49  Revitalizácia DI  Starý dvor - Rodinka - spolufinancovanie 33 000 I.Q 
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

50  Revitalizácia DI  Starý dvor - Rodinka - GRANT 46 200 I.Q 
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

51 Zelená terasa PKC - spolufinancovanie 12 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Podaná žiadosť o dotáciu a následne príprava na  verejné obstarávanie

52 Zelená terasa PKC - grant 15 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Podaná žiadosť o dotáciu a následne príprava na  verejné obstarávanie

53 PD - NKP Holubyho 22 transformácia objektu (využitie) 30 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Štúdia využitia objektu a súvisiacich rekonštrukčných prác

54 PD - Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov 30 000
II.Q - III.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

V II.Q  PD chodníky, v III.Q PD vozovky a parkovacie miesta   - príprava na  
verejné obstarávanie

55
PD - Zelená kostra mesta popri potoku Saulak v rámci 
zastavaného územia mesta (odpočinkové, rekreačné či 
zotavovacie zóny)

67 500
 II.Q - IV.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Štúdia II.Q, PD IV.Q- predprojeková príprava 13 500 + projektová dokumentácia 
54 000

56
 Štúdia + PD - M.R.Štefánika ul. - revitalizácia a modernizácia  
ulice 

40 000
 II.Q - III.Q

referát výstavby a 
realizácie

PD -  revitalizácia a modernizácia  ulice + okolité ulice - Vyjadrenie krajského 
pamiatkového úradu, kde je potrebná najskôr  I.etapa - Štúdia - prípravná PD; 
II.etapa - PD pre SP - príprava na  verejné obstarávanie

57
PD - modernizacia DI multf. ihriska pre všetkých 5x - štúdia + 
PD

65 000 II.Q -III.Q 
referát výstavby a 
realizácie  V II.Q štúdia, III.Q PD - príprava na  verejné obstarávanie PD



58 PD - Dom smútku hlavný cintorín 40 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

59 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 10 000 II.Q referát rozvoja mesta Príprava na  verejné obstarávanie

60 PD - Pasport a diagnostika komunikácií 30 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy Pasport a diagnostika kvality cestných telies -  príprava na  verejné obstarávanie

61 PD - Dom Jána Kupeckého 10 000

II.Q

referát výstavby a 
realizácie

VO na PD na realizaciu stavby - Podmienka BSK - preinvestovať 200 000 €/5r od 
nadobudnutia NKP (2016). Doteraz preinvestovaných cca 80 000,- €, nutné 
preinvestovať ešte 130 000,- €.  Nové rozvody NN, VN, odvlhčenie múrov, 
vybudovanie komunitnej záhrady, interiérové zariadenie galérie a zázemia. - v 
rozpocte na 2023: 110 000,- na realizaciu - príprava na  verejné obstarávanie

62 PD - MŠ gen. Pekníka - zateplenie, rek. strechy a rozvodov IS 11 000

II.Q

referát výstavby a 
realizácie

PD - zateplenie budovy a nový strešný plášť s oplechovaním a bleskozvodom a  
rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, vykurovania a rekonštrukcia 
rozvodov vody ,  plánovaná realizácia v r. 2023 - príprava na  verejné 
obstarávanie

63 MŠ Bystrická - realizácia - rekonštrukcia vykurovania II. etapa 70 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie

Rekonštrukcia vykurovania - II. etapa (blok A a B). V r. 2021 sa realizuje I. etapa 
(blok C) - príprava na  verejné obstarávanie

64 PD - MŠ Bystrická - zateplenie budovy, rek. strechy 10 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie

zateplenie budovy a nový strešný plášť s oplechovaním a bleskozvodom, 
plánovaná realizácia v r. 2023    - príprava na  verejné obstarávanie PD                                                                

65 MŠ Holubyho - nová brána 10 000
II.Q

referát správy a údržby 
majetku + referát 
výstavby a realizácie Nákup a osadenie vchodovej brány - príprava na  verejné obstarávanie

66 PD - MŠ Holubyho - zateplenie budovy, rek. Strechy 6 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

67 PD - MŠ Za hradbami 1 - zateplenie budovy, rek. strechy 6 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

68 PD - MŠ Za hradbami 1 - spevnené plochy 2 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

69 PD - MŠ Za hradbami 2 - zateplenie budovy, rek. strechy 6 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

70 PD - MŠ Za hradbami 2-  spevnené plochy 2 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

71
PD - MŠ Vajanského - zateplenie budovy, rek. strechy,  
elektroinštalácia a osvetlenie, vykurovanie a rekonštrukcia 
rozvodov vody, zmena brány a otvoru 

13 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

72 PD - MŠ Svätoplukova - rekonštrukcia  strechy 10 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

73 PD - MŠ Záhradná - zateplenie, rek. strechy a rozvodov IS 13 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

74 ZŠ Orešie - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ - realizácia 120 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

75 PD - ZŠ Orešie - zateplenie budovy telocvične 15 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

76 PD - ZŠ Orešie - zaizolovanie obvodových múrov ZŠ 2 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

77
PD - ZŠ Orešie - rekonštrukcia zdravotechniky a rekonštrukcia 
kotolne 

8 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

78
PD -ZŠ  Fándlyho - školský klub - zateplenie budovy, rek. 
strechy 

6 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie



79 ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch -  realizácia 100 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

80 PD - ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia spevnených plôch 4 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

81
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ- 
realizácia

120 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

82 PD - ZUŠ - odvlhčenie fasádneho múru 2 500 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

83 PD - ZOS - rekonštrukcia vykurovacieho systému -realizácia 25 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

84
Školská jedáleň - ZŠ Na bielenisku - vzduchotechnika + 
elektroinštalácia -realizácia

55 000 II.Q
referát výstavby a 
realizácie Po vypracovaní PD bude vyhlásené verejné obstarávanie na realizáciu

85
Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - 
spolufinancovanie - spolufinancovanie

10 500 II.Q 
referát výstavby pod 
IČOm PKC

Podaná žiadosť o dotáciu a následne príprava na  verejné obstarávanie - 
realizáciu

86
Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - 
spolufinancovanie - GRANT

200 000 II.Q 
referát výstavby pod 
IČOm PKC

Podaná žiadosť o dotáciu a následne príprava na  verejné obstarávanie - 
realizáciu

87
Výstavba nabijacích staníc pre elektrobicykle -realizácia - 
spolufinancovanie

4 000 II.Q 
referát výstavby a 
realizácie

Podaná žiadosť o dotáciu a následne príprava na  verejné obstarávanie - 
realizáciu

88
Výstavba nabijacích staníc pre elektrobicykle -realizácia - 
GRANT

11 000 II.Q 
referát výstavby a 
realizácie

Podaná žiadosť o dotáciu a následne príprava na  verejné obstarávanie - 
realizáciu

89 Kamerové systémy a smart riešenia - spolufinancovanie 2 500 II.Q Mestská polícia Pezinok Príprava na  verejné obstarávanie
90 Kamerové systémy a smart riešenia - GRANT 50 000 II.Q Mestská polícia Pezinok Príprava na  verejné obstarávanie

91 PD - Autobusové zastávky 30 000

II.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Vypracovanie PD pre presun a vybudovanie nových autobusových zastávok. 
Zastávka v oboch smeroch a pri každej musí byť chodník a nasvietený priechod 
pre chodcov.  PD rieši nasledujúce zastávky MHD: zastávky pred ZŠ Kupeckého 
a Špeciálnym súdom zrušené, nová zastávka medzi ZŠ a súdom v oboch 
smeroch s novým bezbariérovým chodníkom a nasvieteným prechodom pre 
chodcov. Dve nové zstávky v oboch smeroch s chodníkom a prechodom pre 
chodcov na Panskom chodníku, nová zastávka v Kučišdorfskej doline. Závislé na 
zmene UPN mesta Pezinok - príprava na  verejné obstarávanie

92 Modernizácia chodníkov - realizácia 300 000
II.Q 

referát výstavby a 
realizácie Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania

93
PD - športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové 
športoviská

10 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie

Vybudovanie pumptrackovej dráhy, spevnených plôch, oplotenia osvetlenia na 
pozemku medzi reštauráciou Vitamín a panelovou cestou. Príprava na  verejné 
obstarávanie

94
PD - Ochrana a obnova tradičnej vinohradníckej krajiny, 
obnovenie nefunkčného melioračného systému s cieľom 
zadržať vodu v krajine

18 750
III.Q

referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy Príprava na  verejné obstarávanie

95
PD - Verejné osvetlenie so smart prípravou (kamery a iné 
senzory)

45 000 III.Q
referát výstavby + MPS + 
referát ŽP, komunálnych 
služieb a dopravy

Revízia projektovej dokumentácie s doplnením smart systémov - príprava na  
verejné obstarávanie

96
PD - Mestské dopravné cyklotrasy nemotorová doprava 
podľa koncepcie pešej cyklistickej mobility

71 500

III.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy + referát 
rozvoja mesta

Celková sieť mestských cyklotrás podľa koncepcie pešej mobility a 
cyklodopravy, predprojektová príprava 16500 + PD pre UR 55000 - príprava na  
verejné obstarávanie

97 PD - Nová základná škola s komplexným areálom - Cajla 41 250 III.Q
referát výstavby a 
realizácie Štúdia SMART školy - príprava na  verejné obstarávanie



98
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - na ul. 
Kupeckého vybudovanie novej lávky

90 000 III.Q
referát výstavby a 
realizácie

Po vypracovaní PD pre DUR a DSP pristúpime k  príprave na verejné 
obstarávanie

99
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - sadové úpravy 
na Holubyho ul.

80 000
III.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy Po vypracovaní PD pristúpime k príprave na verejné obstarávanie

100 Realizácia - Požiarna zbrojnica 250 000 III.Q
referát výstavby a 
realizácie Po odsúhlasení PD  KPÚ Bratislava pristúpime k príprave verejného obstarávania

101 PD - MŠ Orešie - rozšírenie kapacity MŠ 15 000 III.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

102
športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové 
športoviská - realizácia

80 000 III.Q 
referát výstavby a 
realizácie Po vypracovaní PD pristúpime k príprave na verejné obstarávanie

103
PD - Zariadenie ZOS/ZPS  modernizácia a dobudovanie 
sociálnej infraštruktúry, presťahovanie na Trnavskú ul.

16 500

IV. Q

referát výstavby a 
realizácie

Presťahovať ZOS do priestorov MPS na Trnavskej. Treba zmodernizovať a 
dobudovať objekt pre denný stacionár seniorov, hendikepovaných a okrajové 
skupiny. Predprojektová príprava - vypracovať štúdiu a súvisiace rekonštrukčné 
práce. Príprava na  verejné obstarávanie

104
PD - Verejné exteriérové športoviská 24h/d - multifunkčné 
plochy, zázemie pre športovcov (hygiena), bežecké dráhy, 
skate-park, work-out a pod.

2 625

IV. Q

referát výstavby a 
realizácie

Štúdia na areál na Fajgalskej ceste 24 h, bez poplatku, na vlastnú 
zodpovednosť: bežecké dráhy, skate park, work out, multifunkčné plochy, 
zázemie- šatne, sprchy, drobná podporná vybavenosť -príprava na  verejné 
obstarávanie

105 PD - CVČ - sociálne zariadenie  6 000 IV.Q
referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie

106
Realizácia - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s 
dopravným  napojením

600 000 IV.Q 
referát výstavby a 
realizácie

Po vypracovaní PD pre DUR a DSP pristúpime k príprave na verejné 
obstarávanie

107
Nákup pozemku LESY SR - prístup na nekryté parkovisko pre 
rozšírenie  cintorína v Pezinku 

5 000 právny referát Majetkovo právne vysporiadanie pozemku 

108 ZUŠ - materiálovotechnologické vybavenie 2 500
referát správy a údržby 
majetku Príprava na  verejné obstarávanie

109 Školská jedáleň - MŠ Svätoplukova - nákup zariadenia 13 000
referát správy a údržby 
majetku Príprava na  verejné obstarávanie

110 Školská jedáleň - ZŠ Kupeckého - nákup zariadenia 6 000
referát správy a údržby 
majetku Príprava na  verejné obstarávanie

111
Školská jedáleň - nákup zariadení  - MŠ Svätoplukova, MŠ 
Záhradná, MŠ Bystrická 

9 000
referát správy a údržby 
majetku Príprava na  verejné obstarávanie

Projekty referátu  výstavby a realizácie nad rámec rozpočtu

1 Prístavba MŠ Cajlanská - rozšírenie distribučnej siete
referát výstavby a 
realizácie

Vyvolaná investícia - zvýšenie potreby NN pre objekt - mesto zabezpečuje 
inžiniering pre SP.  Investor je ZSE.

2 Dopravné ihrisko na ul. Svätoplukova 
referát výstavby a 
realizácie

Vypracovaná PD v roku 2021, príprava na realizáciu s možnosťou financovania z 
externých zdrojov 

3 Obnova hrobov - pamätníkov padlích vojakov 
referát výstavby a 
realizácie Spolufinancovanie s MNV SR a ÚV SR

4 Revitalizácia detského  ihriska 1.mája 
referát výstavby a 
realizácie

Vypracovaná PD v roku 2019, príprava na realizáciu s možnosťou financovania z 
externých zdrojov 

5 Zelené oázy a športový areál na sídlisku Juh
referát výstavby a 
realizácie Projekt s podporou spoločnosti LIDL - realizácia 2022 až 2023

6 Mobiliár vo verejnom priestore
referát výstavby a 
realizácie Financovanie z malých nadačných grantov v priebehu roka

7 Covid výzva  - dovybavenie  klientského centra
referát výstavby a 
realizácie Financovanie z Magistrátu hl. mesta



8
Doplnková cykloinfraštruktúra k cyklochodníku Pezinok-
Limbach

referát výstavby a 
realizácie V súvislosti s dopravným a orientačným značením - externé zdroje

SPOLU 12 271 925

Vypracoval: Referát výstavby a realizácie 
v Pezinku: 19.01.2022
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