Požiadavky a návrhy
do rozpočtu obce Čachtice na rok 2013 od poslancov OZ, komisií OZ, organizácií obce,
združení a občanov na základe zverejnenia výzvy k príprave rozpočtu
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rekonštrukcia chodníkov na uliciach
Komárno, Hviezdoslavova,
Osloboditeľov
dobudovanie prístupovej komunikácie
k rodinným domom na ulici
Hviezdoslavova: p. Horáček, p. Žitná,
p. Ondrášik, p. Závacký
vybudovanie chodníka ul.
Hviezdoslavova (smer Komárno)
úprava pozemných komunikácií po
výstavbe miestnej kanalizácie
výstavba betónovej plochy s mantinelmi
v priestoroch ZŠ a Materskej škôlky
odstránenie veľkých nelegálnych
skládok KO a revitalizácia plôch po
skládkach
projekt rozšírenia a zefektívnenia
separovaného zberu KO
zvýšenie poplatku za vývoz TKO
vybudovanie strážených a spoplatnených
záchytných parkovísk pre návštevníkov
hradu
vypracovanie projektu a revitalizácia
(úprava) okolia múzea
vybudovanie parkoviska pre
návštevníkov hradu
poskytnutie dotácie na kapitálové
výdavky
rekonštrukcia strechy na budove ZUŠ
a MŠ
výmena okien na budove ZUŠ a MŠ
zakúpenie detských ležadiel a paplónov
zakúpenie interaktívnej tabule
zníženie podlahy v garáži hasičskej
zbrojnice
vybudovať kanalizačnú prípojku
výmena garážových brán
následná úprava vonkajšej fasády
nákup materiálu (hadice, pracovný odev,
vychádzková uniforma)
žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatia
realizácia projektu 1.sobota v mesiaci
-celoročné odstraňovanie odpadkov
obnova detského ihriska na ulici Lysiná

v €

Doplňujúce údaje

Predkladateľ /
Žiadateľ
Peter Sučanský
Poslanec OZ

Ing. Elena Peterková
Poslankyňa OZ
Mgr. Michal Balala
Poslanec OZ
20 000
20 000
30 000

Komisia pre ŽP a CR
OZ obce Čachtice

Bc. Peter Sučanský
Predseda KŽP a CP
Milan Lacovič
Člen KŽP a CR

Komisia školstva,
kultúry, športu
a cirkevných otázok

Mgr. L. Gogolová

13 405

7 000
19 000

Opätovné podanie
návrhu 1

Mgr. Roman Puchý
Riaditeľ Zákl.školy
Juraj Vlček
Riaditeľ ZUŠ
Mária Imrišková
Riaditeľka MŠ

Opätovné podanie
návrhu 1-4

Miloš Trúsik
Predseda DHZ

Spolok čachtického
ringu
Krajina Karpaty

Elena Čapošová
Predsedníčka OZ
Ing. Ivan Gregovič
Predseda OZ
Patrícia
Gregorovičová
Ing. Jozef Juris s
manželkou

4 500
5 500
2 000
3 000

930
2 000
2 000

občania

rekonštrukcia odvodnenia dažďovej
vody z ulice 1.mája

300

1

Príloha - situácia

1.
1.
1.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

generálna rekonštrukcia lávky nad
potokom Jablonka
uloženie asfaltu pred domami č. 788
a 789 na Špitálskej ulici
dobudovanie kanálu – rigolu

10 000

vybudovanie výťahu v priestoroch
zdravotného strediska
odstránenie zrúcaniny rodinného domu
pri kultúrnom dome
príprava podkladov pre zámer
vybudovania nového, modernejšieho
zariadenie pre dôchodcov ( Dom
dôchodcov)
spevnenie lávky cez potok
sprehľadnenie zákruty štátnej cesty na
ul. Medzihorská pri dome č.120-122
vybudovanie cesty k rodinným domom
na ul. Medzihorksá od č.140 po č.150

Občania ulíc Niva a
Medzihorská
Príloha – fotokópia
katastrálnej mapy
Obnova pôvodného
stavu
Príloha – návrh
umiestnenia výťahu výkres

Ing. Ivan Gregorovič

Niva - Medzihorská

L.Gogolová a
občania ul.
Medzihorská

Ľ. Bublavý a manž.
V. Slanina a manž.
Občania ul.
Hviezdoslavova
Rudolf Pavlička

Požiadavky a návrhy bez ceny budú zaradené do rozpočtu po schválení jednotlivých návrhov Obecným
zastupiteľstvom po ich reálnom ocenení, kalkuláciách alebo cenových ponukách.
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