
Príloha č. 1 

Rozdelenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Rimavská Sobota na rok 2021 pre školy a školské zariadenia

 Škola

Návrh FP        
v rozpočte 

2021
Účel použitia: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

MŠ-Óvoda Daxnerova
89 260 I. etapa na statické zabezpečenie budovy a s tým súvisiace búracie práce a nové konštrukcie (rek. statiky budovy) z celkového rozpočet: 

386 125 €

185 200 100 000,- €- I. etapa: sanácia a obnova stavebných konštrukcií a vytvorenie hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ na zabránenie 
zdeformovaniu existujúcich konštrukcií objektu MŠ z celkového rozpočtu 303 912,- €
1 200,- €: rek. zárubní a dverí po dokončení stavebných úprav 
18 000,-  rekonštrukcia sociálneho zariadenia, sprchy a šatne pre zamestnankyne ŠJ po dokončení stavebných úprav
66 000,- € sanácia a obnova stavebných konštrukcií v interiéri ŠJ na záklde krycieho listu rozpočtu vypcovaného projektantom pre 
školskú jedáleň 

MŠ Hatvaniho 3 000 3 000,- € - projektová dokumentácia na zateplenie budovy

MŠ Rimava
43 000 Rek. havarijného stavu kanalizácie - časti, kde sú prasknuté rúry, z celkového rozpočtu na rek. havarijného stavu kanalizácie na základe 

statického posudku z roku 2019: 350 000 €

    MŠ Rožňavaká
67 644 50 000,- € pavilón č. 2 - rek. plastových okien a zamurovanie nepotrebných otvorov 

7 644,- € - termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému ÚK
5 000,- € - rek. elektrickej rozvodovej skrine

5 000,- € -rek. podlahy v kuchyni (protišmyková) a v skladových priestoroch  

MŠ-Óvoda Rybárska
7 395 3 000,- € - pojektová dokumentácia na zateplenie budovy 

4 395,- € - navýšenie FP na stavbu - riešenie havarijného stavu spojovacích chodieb MŠ (montáž sadrokartónových stropov)

ZŠ Š. M. Daxnera

100 000 70 000,- € - pokračovanie v rek. plastových okien (drevené rámy sú opotrebobané a rozpadávajú sa, nepriliehajú alebo sa nedajú 
zatvoriť),
20 000,- € - rek. strechy 
10 000,- € - rek. podlahovej krytiny v triedach a na chodbách 

ZŠ Pavla Dobšinského

228 000 21 000,- € - rek. zatekajúcich striech (riešenie havarijného stavu), spojovacía chodba medzi 2. a 3. pavilónom (so zateplením) spojovacia 
chodba medzi 3. a 4.pavilónom (bez zateplenia) 
27 000,- € - rek. zatekajúcich striech (so zateplením) - 3. pavilón 
180 000,- € - projekt, komplexné riešenie vykurovania objektov školy (gener.oprava kotolne - zakúpenie záložného kotla/kotlov (kotol 
20 ročný na hranici životnosti, 55% účinnosť, vysoká energetická náročnosť, ekologicky na hranici emisných limitov) 

ZŠ P. Kellnera Hostinského

45 300 Komplexná rek. rozvodov ústredného vykurovania v budove II.stupňa (3 podlažia), nakoľko už majú 57 rokov na:
28 000,-€ - rek. rozvodov ústredného kúrenia,
6 300,- € - termostatizácia radiátorov (výmena priamych termostatických ventilov s hlavicou na radiátoroch, sú 57 ročné, praskajú, 
vyteká voda),
2 000,- € - rek. nefunkčných liatinových radiátorov za nové, 
4 000,-€ - stavebné a búracie práce
5 000,- € - chemické vyčistenie všetkcýh funkčných liatinových radiátorov. 

ZŠ Mihálya Tompu s VJM- 
Tompa Mihály Alapiskola

55 000
55 000,- € - pokračovanie úpravy vonkajšej fasády pri hlavnom vchode budovy školy na ulici Šrobárovej (vonkajšia omietka, maľba) 

ZUŠ 110 000 prístavba multifunkčnej sály ZUŠ

CVČ Relax 15 000 reštaurátorský výskum na obnovu fasády budovy

SPOLU 948 799

MŠ Dobšinského


