PLÁNOVACÍ LIST OPRÁV NA OBJ. MŠ - v roku 2008
text k prílohe  č. 2

1 /	MŠ Lietavská :

1a /	MŠ Lietavská - obnova malieb a náterov celého zariadenia :

a /	maľby : 		4500 m2  , á   75,- Sk / m2 	=	337 500,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  893 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  84 835,- Sk
c /	n. zárubní a dverí :	  105 ks   , á 460 ,- Sk/ ks	=	  48 300,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d /	n. radiátorov :		  550 m2  , á  105,- Sk	/ m2	=	  57 750,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							528 385,- Sk

1b /	MŠ Lietavská – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 30 – 35 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			1525 m2  , á   700,- Sk / m2 	=     1 067 500,- Sk

1c /	MŠ Lietavská – zámočnícka oprava a náter oplotenia areálu :

opravy brán a bránok, vylámaných spružlí a dielcov plotu  	=	29 000,- Sk
nátery - dĺžka oplotenia :	285 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        171 000,- Sk
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							200 000,- Sk

Zdôvodnenie :
Na maľby zariadenia MŠ Lietavská vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva dňa 7.6.2007 hygienické opatrenie. Objekt bol pre rok 2008 vybraný ako prvý z dôvodu znižovania energetických nákladov na MŠ na zateplenie : fasád, nezateplených striech a výmenu okien v roku 2008. Z uvedeného dôvodu sa maliarske práce v interiéroch MŠ vykonajú po pripravovanej výmene okien.
PVC podlahy sú na zariadení veľmi opotrebované, rozchádzajú sa v spojoch a nezodpovedajú hygienickým a bezpečnostným predpisom.
Oplotenie areálu MŠ má na viacerých miestach povylamované spružle, bránky sú v spodnej časti zkorodované, Nutná je taktiež obnova velom zamortizovaných náterov oceľ. prvkov plotu.

2 /	MŠ Strečnianska :

2a /	MŠ Strečnianska - obnova malieb a náterov celého zariadenia :

a /	maľby : 		4458 m2  , á   75,- Sk / m2 	=	334 350,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  748 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  71 060,- Sk
c /	n. zárubní a dverí :	  105 ks   , á 460 ,- Sk/ ks	=	  48 300,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d /	n. radiátorov :		  550 m2  , á  105,- Sk	/ m2	=	  57 750,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							511 460,- Sk

2b /	MŠ Strečnianska – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 20 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			1300 m2  , á   650,- Sk / m2 	=         845 000,- Sk

Zdôvodnenie :
Na zariadení sú vekom maľby a PVC krytiny podláh opotrebované, nespĺňajú požiadavky hygienických a BOZP predpisov.



3 /	MŠ Lachova :

Havarijný stav vstupnej terasy a rampy do 2.NP MŠ je v miestach podlahy terasy a rampy, v ktorej od počiatočnej výstavby pravdepodobne chýba alebo vekom stratila funkčnosť hydroizolácia proti vode, čo má za následok zavĺhanie konštrukcií v miestach stropu v 1.NP. Nutné je vybúrať jestvujúce podlahy po nosné konštrukcie, povrch nosných konštrukcií zospádovať cementovým poterom do miest odtoku vody, opatriť novými hydroizoláciami a podlahou s povrch úpravou z terazzovej alt. keramickej protišmykovej dlažby. Predpokladané náklady na uvedenú opravu sú vo výške 520 000,-Sk 

4 /	Maľby vývar. 5ks kuchynských prevádzok ŠJ-MŠ
Iľjušinova, Bohrova, Lachova, Ševčenkova, Jankolova
Maľby vybraných kuchýň MŠ sú opotrebované, predpokladaný náklad je 30 000,- Sk na zariadenie. Celkový náklad je : 150 000,- Sk

5 /	Opravy a náter oplotenia areálov 6 ks MŠ

opravy brán a bránok a vylámaných spružlí a dielcov plotu  á 30 000,- x 6ks =  180 000,- Sk

nátery oplotenia areálov :
MŠ Jankolova :  	- dĺžka oplotenia :	232 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        139 200,- Sk MŠ Bulíkoba :		- dĺžka oplotenia :	230 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        138 000,- Sk MŠ Šustekova :	- dĺžka oplotenia :	245 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        147 000,- Sk MŠ Lachova :		- dĺžka oplotenia :	210 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        126 000,- Sk MŠ Haanova :		- dĺžka oplotenia :	220 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        132 000,- Sk MŠ Rovniankova :	- dĺžka oplotenia :	218 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        130 800,- Sk
	–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom								993 000,- Sk

Zdôvodnenie :

Na vybraných zariadeniach MŠ bude v roku 2008 vykonaná modernizácia herných prvkov, lavičiek a obrúb pieskovísk, uvedené práce sú zahrnuté v programových prioritách samosprávy mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2008 až 2010.
Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať aj opravy a nátery oplotenia areálov vybraných MŠ, Oplotenia areálov majú na viacerých miestach povylamované spružle, bránky sú v spodnej časti zkorodované, Nátery sú vekom zamortizované.

6 /	MŠ Lachova - výmena krytov radiátorov :
Celk. dĺžka :	56,4 bm 	á 1500,- Sk / bm	=	84 600,- Sk

Zdôvodnenie :
Jestvujúce drevené kryty radiátorov sú od prvotnej výstavby nevhodne skonštruované, neprepúšťajú teplo do priestoru miestností, vekom sú zamortizované.
Ich výmena je nutná z hľadiska BOZP – možný úraz malých detí, ako aj z energeticko tepelných dôvodov v čase vykurovacieho obdobia.

7 /	Výmena 4ks vstupných dverí na MŠ : 
Jankolova, Haanova, Rovniankova, Gessayova

4ks vstupné dvere na 1 zariadenie MŠ  	á 20 000,- Sk	=	  80 000,- Sk
	Náklady celkom na 4 MŠ					=	320 000,- Sk

Zdôvodnenie :
Jestvujúce oceľové vstupné dvere majú v spodnej časti zkorodované a rozpadnuté zárubne a spodné časti krídiel dverí. Vzhľadom k veku sú už neopraviteľné, nutná je ich výmena za plastové. 

Náklady na opravy a údržbu materských škôl v roku 2008 sú 5 072 000,- Sk
Náklady na opravy a údržbu školských jedální MŠ v roku 2008 sú 150 000,- Sk
PLÁNOVACÍ LIST OPRÁV NA OBJ. MŠ - v roku 2009
text k prílohe  č. 2

1 /	MŠ Iľjušinova :

1a /	MŠ Iľjušinova - obnova malieb a náterov celého zariadenia :

a /	maľby : 		3200 m2  , á   75,- Sk / m2 	=	240 000,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  465 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  44 175,- Sk
c /	n. zárubní a dverí :	  105 ks   , á 460 ,- Sk/ ks	=	  48 300,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d /	n. radiátorov :		  550 m2  , á  105,- Sk	/ m2	=	  57 750,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							390 225,- Sk

1b /	MŠ Iľjušinova – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 20 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			1500 m2  , á   650,- Sk / m2 	=     	975 000,- Sk

2 /	MŠ Turnianska :

2a /	MŠ Turnianska - obnova malieb a náterov paviilónov DJ a MŠ:

a /	maľby : 		3500 m2  , á   75,- Sk / m2 	=	262 500,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  420 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  39 900,- Sk
c /	n. zárubní a dverí :	    74 ks   , á 460 ,- Sk/ ks	=	  34 040,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d /	n. radiátorov :		  430 m2  , á  105,- Sk	/ m2	=	  45 150,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							381 590,- Sk

2b /	MŠ Turnianska – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 20 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			1200 m2  , á   650,- Sk / m2 	=     	780 000,- Sk

Zdôvodnenie :
Objekty MŠ Iľjušinova a MŠ Turnianska boli pre rok 2009 vybrané na rekonštrukciu z dôvodu znižovania energetických nákladov na MŠ na zateplenie : fasád, nezateplených striech a výmenu okien v roku 2008. Z uvedeného dôvodu sa maliarske práce v interiéroch MŠ vykonajú po pripravovanej výmene okien.
Na zariadeniach sú vekom maľby a PVC krytiny podláh opotrebované, nespĺňajú požiadavky hygienických a BOZP predpisov.

3 /	MŠ  Haanova : obnova malieb celého zariadenia

3a /	MŠ Haanova - obnova malieb a náterov celého zariadenia :
a /	maľby : 		2338 m2  , á   65,- Sk / m2 	=	151 970,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  436 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  41 420,- Sk
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							193 390,- Sk

3b /	MŠ Haanova – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 20 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			774 m2  , á   650,- Sk / m2 	=     	503 100,- Sk

4 /	MŠ  Jankolova : obnova malieb celého zariadenia

a /	maľby : 		2338 m2  , á   65,- Sk / m2 	=	151 970,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  436 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  41 420,- Sk
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							193 390,- Sk

Zdôvodnenie :
Objekty MŠ Haanova a Jankolova boli pre rok 2009 vybrané na obnovu malieb a olej. náterov stien. Na zariadení sú maľby priestorov opotrebované. 
U MŠ Haanova sú PVC podlahy vo veľmi zlom stave, rozchádzajú sa v spojoch, nezodpovedajú hygienickým a BOZP predpisom.

5 /	Maľby vývar. 5ks kuchynských prevádzok ŠJ-MŠ

Predpokladaný náklad maliarskych prác vybraných kuchýň MŠ je 30 000,- Sk Celkový náklad je : 150 000,- Sk

6 /	MŠ Haanova : oprava vstupnej terasy a rampy do 2.NP MŠ

Havarijný stav vstupnej terasy a rampy do 2.NP MŠ je v miestach podlahy terasy a rampy, v ktorej od počiatočnej výstavby pravdepodobne chýba alebo vekom stratila funkčnosť hydroizolácia proti vode, čo má za následok zavĺhanie konštrukcií v miestach stropu v 1.NP. Nutné je vybúrať jestvujúce podlahy po nosné konštrukcie, povrch nosných konštrukcií zospádovať cementovým poterom do miest odtoku vody, opatriť novými hydroizoláciami a podlahou s povrch úpravou z terazzovej alt. keramickej protišmykovej dlažby. Predpokladané náklady na uvedenú opravu sú vo výške 520 000,-Sk 

7 /	Opravy a náter oplotenia areálov 6 ks MŠ

opravy brán a bránok a vylámaných spružlí a dielcov plotu  á 30 000,- x 6ks =  180 000,- Sk

nátery oplotenia areálov :
MŠ Iľjušinova :  	- dĺžka oplotenia :	345 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        207 000,- Sk MŠ Pifflova :		- dĺžka oplotenia :	316 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        189 600,- Sk MŠ Bradáčova :	- dĺžka oplotenia :	245 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        147 000,- Sk MŠ Ševšenkova :	- dĺžka oplotenia :	326 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        195 600,- Sk MŠ Turnianska :	- dĺžka oplotenia :	310 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        186 000,- Sk MŠ Bohrova :		- dĺžka oplotenia :	275 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        165 000,- Sk
	–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							       1 270 200,- Sk

Zdôvodnenie :

Na vybraných zariadeniach MŠ bude v roku 2009 vykonaná modernizácia herných prvkov, lavičiek a obrúb pieskovísk, uvedené práce sú zahrnuté v programových prioritách samosprávy mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2008 až 2010.
Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať aj opravy a nátery oplotenia areálov vybraných MŠ, Oplotenia areálov majú na viacerých miestach povylamované spružle, bránky sú v spodnej časti zkorodované, Nátery sú vekom zamortizované.



Náklady na opravy a údržbu materských škôl v roku 2009 sú 5 210 000,- Sk
Náklady na opravy a údržbu školských jedální MŠ v roku 2009 sú 150 000,- Sk










PLÁNOVACÍ LIST OPRÁV NA OBJ. MŠ - v roku 2010
text k prílohe  č. 2

1 /	MŠ Pifflova :

1a /	MŠ Pifflova - obnova malieb a náterov celého zariadenia :

a /	maľby : 		4500 m2  , á   75,- Sk / m2 	=	337 500,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  893 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  84 835,- Sk
c /	n. zárubní a dverí :	  105 ks   , á 460 ,- Sk / ks	=	  48 300,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d /	n. radiátorov :		  550 m2  , á  105,- Sk	 /m2	=	  57 750,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							528 385,- Sk

1b /	MŠ Pifflova – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 30 – 35 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			1525 m2  , á   700,- Sk / m2 	=     1 067 500,- Sk

2 /	MŠ Ševčenkova :

2a /	MŠ Ševčenkova - obnova malieb a náterov celého zariadenia :

a /	maľby : 		4500 m2  , á   75,- Sk / m2 	=	337 500,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  893 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  84 835,- Sk
c /	n. zárubní a dverí :	  105 ks   , á 460 ,- Sk/ ks	=	  48 300,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d /	n. radiátorov :		  550 m2  , á  105,- Sk	/ m2	=	  57 750,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							528 385,- Sk

2b /	MŠ Ševčenkova – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 30 – 35 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			1525 m2  , á   700,- Sk / m2 	=     1 067 500,- Sk

3 /	MŠ Bohrova :

3a /	MŠ Bohrova - obnova malieb a náterov celého zariadenia :

a /	maľby : 		2800 m2  , á   75,- Sk / m2 	=	210 000,- Sk
b /	olej. n. stien : 	  	  546 m2  , á   95,- Sk / m2 	=	  51 870,- Sk
c /	n. zárubní a dverí :	    65 ks   , á 460 ,- Sk/ ks	=	  29 900,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d /	n. radiátorov :		  350 m2  , á  105,- Sk	/ m2	=	  36 750,- Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							328 525,- Sk

3b /	MŠ Bohrova – výmena PVC podlahových krytín :

Výmena PVC s cca 30 – 35 % strhnutím jestvujúcich podlahových krytín
Množstvo :			   500 m2  , á   700,- Sk / m2 	=          350 000,- Sk

Zdôvodnenie :
Objekty MŠ Pifflova , MŠ Ševčenkova, MŠ Bohrova boli pre rok 2010 vybrané na rekonštrukciu z dôvodu znižovania energetických nákladov na MŠ na zateplenie : fasád, nezateplených striech a výmenu okien v roku 2008. Z uvedeného dôvodu sa maliarske práce v interiéroch MŠ vykonajú po pripravovanej výmene okien.
Na zariadeniach sú vekom maľby a PVC krytiny podláh opotrebované, nespĺňajú požiadavky hygienických a BOZP predpisov.


4 /	MŠ Rovniankova - výmena krytov radiátorov :
Celk. dĺžka :	56,4 bm 	á 1500,- Sk / bm	=	84 600,- Sk

Zdôvodnenie :
Jestvujúce drevené kryty radiátorov sú od prvotnej výstavby nevhodne skonštruované, neprepúšťajú teplo do priestoru miestností, vekom sú zamortizované.
Ich výmena je nutná z hľadiska BOZP – možný úraz malých detí, ako aj z energeticko tepelných dôvodov v čase vykurovacieho obdobia.

5 /	Maľby vývar. 5ks kuchynských prevádzok ŠJ-MŠ

Predpokladaný náklad maliarskych prác vybraných kuchýň MŠ je 30 000,- Sk Celkový náklad je : 150 000,- Sk

6 /	Opravy a náter oplotenia areálov 6 ks MŠ

opravy brán a bránok a vylámaných spružlí a dielcov plotu  á 30 000,- x 6ks =  180 000,- Sk

nátery oplotenia areálov :
MŠ Macharova :  	- dĺžka oplotenia :	275 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        165 000,- Sk MŠ Gessayova :	- dĺžka oplotenia :	278 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        166 800,- Sk MŠ Röntgenova  :	- dĺžka oplotenia :	275 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        165 000,- Sk MŠ Holíčska :		- dĺžka oplotenia :	258 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        154 800,- Sk MŠ Bzovícka  :	- dĺžka oplotenia :	310 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        186 000,- Sk MŠ Strečnianska :	- dĺžka oplotenia :	275 bm   , á   600,- Sk / bm 	=        165 000,- Sk
	–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	náklady celkom							       1 182 600,- Sk

Zdôvodnenie :

Na vybraných zariadeniach MŠ bude v roku 2010 vykonaná modernizácia herných prvkov, lavičiek a obrúb pieskovísk, uvedené práce sú zahrnuté v programových prioritách samosprávy mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2008 až 2010.
Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať aj opravy a nátery oplotenia areálov vybraných MŠ, Oplotenia areálov majú na viacerých miestach povylamované spružle, bránky sú v spodnej časti zkorodované, Nátery sú vekom zamortizované.



Náklady na opravy a údržbu materských škôl v roku 2010 sú 5 141 000,- Sk
Náklady na opravy a údržbu školských jedální MŠ v roku 2010 sú 150 000,- Sk


















PLÁNOVACÍ LIST INVESTIČNÝCH AKCIÍ - pre rok 2008
text k prílohe  č. 3 

1 /	Rekonštrukcie striech s vyspádovaním konštrukcie strešného plášťa 
a zateplením :

MŠ Lietavská :	plocha 518 m2	á 1500 Sk / m2 =  777 000,- Sk
MŠ Ševčenkova 35 :  plocha 518 m2	á 1500 Sk / m2 =  777 000,- Sk
MŠ Pifflova :		plocha 518 m2	á 1500 Sk / m2 =  777 000,- Sk
MŠ Bohrova :		plocha 518 m2	á 1500 Sk / m2 =  777 000,- Sk
MŠ Turnianska :	plocha 365 m2	á 1500 Sk / m2 =  547 000,- Sk
MŠ Röntgenová :	plocha 365 m2	á 1500 Sk / m2 =  547 000,- Sk
MŠ Iľjušinova :	plocha 486 m2	á 1500 Sk / m2 =  729 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, v cene 1500 Sk / m2 je zahrnutá rekonštrukcia spádovania jestvujúcich konštrukcií strešného plášťa polystyrénbet. suspenziou a zateplením estrudovaným polystyrénom v hrúbke 6cm, vrátane výmeny klampiarskych prvkov striech, repasie strešných svetlíkov a rozvodov bleskozvodov na strechách.
Jestvujúce spády striech sú od prvotnej výstavby nevyhovujúce, cca na ½ plochy striech stojí voda.
Pre jednotný postup rekonštrukcií striech MŠ „ Petržalského typu “ bol v roku 2006 na STÚ v Bratislave, Stavebná fakulta KPS pre účel rekonštrukcie strechy pavilónov MŠ a DJ na MŠ Bohrova 1 bol vypracovaný odborný postup rekonštrukčných prác pri dodržaní stavebných STN a vyhovujúcich hodnôt tepelného odporu konštrukcie, difúzie vodnej pary a difúzneho odporu konštrukcie v jednotlivých ročných obdobiach v zmysle STN 73 05 40 - 2 

1a /	Rekonštrukcia pochôdznej terasy nad 1. NP. pavilónu DJ 
so zateplením :

MŠ Lietavská :	plocha 156 m2	á 3800 Sk / m2 =  593 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, v cene 3800 Sk / m2 sú zahrnuté búracie práce jestvujúcich podlahových konštrukcií po nosné stropné konštrukcie, ich zateplenie v zmysle STN 73 05 40 - 2 a nová hydroizolácia, nové cement. potery vystužené sieťovinou a nová keramická dlažba, repasia dažďových vpustí a výmena klampiarskych prvkov bet. prefabrikovaných zábradlí.
Pre jednotný postup rekonštrukcií bude v roku 2008 vypracovaná projektová dokumentácia pre objekt MŠ Lietavská 1, objekt bol vybraný z dôvodu znižovania energetických nákladov na MŠ ako prvý na zateplenie : fasád, nezateplených striech a výmenu okien v roku 2008.

Zdôvodnenie vykonania rekonštrukcií striech a terás / pochôdznych striech / :

Uvedené strechy sú v havarijnom stave, zateká cez ne do interiérov. Ich rekonštrukcia bola plánovaná už v roku 2007, no z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bola posunutá na ďalší rok.

2 /	Zateplenie fasád a výmena okien objektu MŠ Lietavská 1  

výmena okien :	214 ks 	á 14500 Sk / ks =  3 110 000,- Sk
zateplenie fasád :	1250 m2 	á 1200 Sk / m2  =  1 500 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, cena okna 15000 Sk / ks vychádza z urobeného prieskumu trhu v roku 2007. Cena zateplenia fasád 1200 Sk / m2 obsahuje vyspravenie podkladu s vytmelením škár v prefabrik. paneloch obvodového plášťa, vlastné zateplenie protipožiarnym nobasilom na požadovanú hodnotu v zmysle STN a výmenu klampiarskych oplechovaní všetkých už zrekonštruovaných striech.
2a /	Projektová dokumentácia objektu MŠ Lietavská 1  

Objekt bol vybraný z dôvodu znižovania energetických nákladov na MŠ ako prvý na zateplenie : fasád, nezateplených striech a výmenu okien v roku 2008.
Cena projektovej dokumentácie predstavuje cca 4% z predpokladaných nákladov na realizáciu prác. 

3 /	Samostatné vykurovanie školníckych bytov 18 ks  MŠ.

18 sk materských škôl 		á 100 000,- Sk 	=	1 800 000,- Sk

3a /	Projektová dokumentácia vykurovanie školníckych bytov 18 ks  MŠ.

Cena projektovej dokumentácie predstavuje 4% z predpokladaných nákladov na realizáciu prác. 

Zdôvodnenie realizácie : 

Realizácia je zahrnutá v programových prioritách samosprávy mestskej časti Bratislava – Petržalka na rok 2008 z dôvodu upresnenia nákladov za kúrenie nájomných bytov.

4 /	Obnova herných prvkov, lavičiek a obrúb pieskovísk u 6 ks  MŠ.

6 sk materských škôl 			á 300 000,- Sk 	=	1 800 000,- Sk

Zdôvodnenie realizácie : 

Herné prvky, lavičky a obruby pieskovísk sú po rokoch zamortizované a rozpadnuté, ich modernizácia je zahrnutá v programových prioritách samosprávy mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2008 až 2010.

5 /	Rekonštrukcia terasy vstupu do 2NP a  2ks rámp MŠ Jankolova

Havarijný stav vstupnej terasy a 2ks rámp do 2.NP je v miestach želbet. monolit. prefabrikátov zábradlia a v podlahe, v ktorej od počiatočnej výstavby pravdepodobne chýba hydroizolácia proti vode, čo má za následok zavĺhanie žb. monolitickej konštrukcie terasy v miestach stropu v 1.NP.
Želbet. monolitické prefabrikáty zábradlia terasy majú v stykoch obnažené a zakorodované ukotvenia, v dôsledku stálej vlhkosti v žb konštrukcii. Je obava z ich zkorodovania do takej miery, že stratia svoju funkčnosť a prefabrikáty sa zrútia.
Potrebné je pre uvedený stav dať vypracovať statický posudok a projektovú dokumentáciu s návrhom najoptimálnejšieho riešenia pre odstránenie poruchy. 
Predpokladané náklady na uvedenú rekonštrukciu sú vo výške 1 100 000,-Sk , upresnené budú po vypracovaní statického posúdku v predpokladanej cene cca 30000,- Sk , a po vypracovaní projektovej dokumentácie v predpokladanej cene cca 47000,- Sk.

6 /	Dostavba prístrešku pre uskladnenie materiálu SSŠ a ŠZ , PZ Zadunajská 

Prístavba prístrešku pre uskladnenie materiálu pracovníkov údržby SSŠ a ŠZ k objektu požiarnej zbrojnice Zádunajská ul. bude realizovaná po vydaní stavebného povolenia stavebným úradom.
Predpokladané náklady na realizáciu stavby v roku 2008 činia 340 000,- Sk
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PLÁNOVACÍ LIST INVESTIČNÝCH AKCIÍ - pre rok 2009
text k prílohe  č. 3

1 /	Rekonštrukcie striech s vyspádovaním konštrukcie strešného plášťa 
a zateplením :

MŠ Iľjušinova :	plocha   776 m2 á 1500 Sk / m2 =  1 164 000,- Sk
MŠ Turnianska :  	plocha   518 m2 á 1500 Sk / m2 =     777 000,- Sk
MŠ Macharova :	plocha   518 m2 á 1500 Sk / m2 =     777 000,- Sk
MŠ Bohrova :		plocha   486 m2 á 1500 Sk / m2 =     729 000,- Sk
MŠ Röntgenova :	plocha   486 m2 á 1500 Sk / m2 =     729 000,- Sk
MŠ Haanova :		plocha   617 m2 á 1500 Sk / m2 =     925 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, v cene 1500 Sk / m2 je zahrnutá rekonštrukcia spádovania jestvujúcich konštrukcií strešného plášťa polystyrénbet. suspenziou a zateplením estrudovaným polystyrénom v hrúbke 6cm, vrátane výmeny klampiarskych prvkov striech, repasie strešných svetlíkov a rozvodov bleskozvodov na strechách.
Jestvujúce spády striech sú od prvotnej výstavby nevyhovujúce, cca na ½ plochy striech stojí voda.
Pre jednotný postup rekonštrukcií striech MŠ „ Petržalského typu “ bol v roku 2006 na STÚ v Bratislave, Stavebná fakulta KPS pre účel rekonštrukcie strechy pavilónov MŠ a DJ na MŠ Bohrova 1 bol vypracovaný odborný postup rekonštrukčných prác pri dodržaní stavebných STN a vyhovujúcich hodnôt tepelného odporu konštrukcie, difúzie vodnej pary a difúzneho odporu konštrukcie v jednotlivých ročných obdobiach v zmysle STN 73 05 40 - 2 

1a /	Rekonštrukcie pochôdznych terás nad 1. NP. pavilónu DJ 
so zateplením :

MŠ Iľjušinova :	plocha 156 m2	á 3800 Sk / m2 =  593 000,- Sk
MŠ Turnianska :	plocha 156 m2	á 3800 Sk / m2 =  593 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, v cene 3800 Sk / m2 sú zahrnuté Búracie práce jestvujúcich podlahových konštrukcií po nosné stropné konštrukcie, ich zateplenie v zmysle STN 73 05 40 - 2 a nová hydroizolácia, nové cement. potery vystužené sieťovinou a nová keramická dlažba, repasia dažďových vpustí a výmena klampiarskych prvkov bet. prefabrikovaných zábradlí.
Pre jednotný postup rekonštrukcií bude v roku 2008 vypracovaná projektová dokumentácia pre objekt MŠ Lietavská 1, objekt bol vybraný z dôvodu znižovania energetických nákladov na MŠ ako prvý na zateplenie : fasád, nezateplených striech a výmenu okien v roku 2008.

Zdôvodnenie vykonania rekonštrukcií striech a terás / pochôdznych striech / :

Uvedené strechy majú opotrebované živičné hydroizolácie, ďaleko za hranicou ich životnosti. 

2 /	Zateplenie fasád a výmena okien objektov MŠ Iľjušinova a Turnianska

výmena okien na jednu MŠ  :	214 ks 	á 15000 Sk / ks =  3 210 000,- Sk
zateplenie fasád jednej MŠ   :	1250 m2 	á 1200 Sk / m2  =  1 500 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, cena okna 15000 Sk / ks vychádza z urobeného prieskumu trhu v roku 2007. Cena zateplenia fasád 1200 Sk / m2 obsahuje vyspravenie podkladu s vytmelením škár v prefabrik. paneloch obvodového plášťa, vlastné zateplenie protipožiarnym nobasilom na požadovanú hodnotu v zmysle STN a výmenu klampiarskych oplechovaní všetkých už zrekonštruovaných striech.


3 /	Obnova herných prvkov, lavičiek a obrúb pieskovísk u 6 ks  MŠ.

6 sk materských škôl 			á 300 000,- Sk 	=	1 800 000,- Sk

Zdôvodnenie realizácie : 

Herné prvky, lavičky a obruby pieskovísk sú po rokoch zamortizované a rozpadnuté, ich modernizácia je zahrnutá v programových prioritách samosprávy mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2008 až 2010.
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PLÁNOVACÍ LIST INVESTIČNÝCH AKCIÍ - pre rok 2010
text k prílohe  č. 3

1 /	Rekonštrukcie striech s vyspádovaním konštrukcie strešného plášťa 
a zateplením :

MŠ Pifflova :		plocha   720 m2 á 1500 Sk / m2 =  1 080 000,- Sk
MŠ Śevčenkova :  	plocha   365 m2 á 1500 Sk / m2 =     547 000,- Sk
MŠ Bohrova :		plocha   365 m2 á 1500 Sk / m2 =     547 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, v cene 1500 Sk / m2 je zahrnutá rekonštrukcia spádovania jestvujúcich konštrukcií strešného plášťa polystyrénbet. suspenziou a zateplením estrudovaným polystyrénom v hrúbke 6cm, vrátane výmeny klampiarskych prvkov striech, repasie strešných svetlíkov a rozvodov bleskozvodov na strechách.
Jestvujúce spády striech sú od prvotnej výstavby nevyhovujúce, cca na ½ plochy striech stojí voda.
Pre jednotný postup rekonštrukcií striech MŠ „ Petržalského typu “ bol v roku 2006 na STÚ v Bratislave, Stavebná fakulta KPS pre účel rekonštrukcie strechy pavilónov MŠ a DJ na MŠ Bohrova 1 bol vypracovaný odborný postup rekonštrukčných prác pri dodržaní stavebných STN a vyhovujúcich hodnôt tepelného odporu konštrukcie, difúzie vodnej pary a difúzneho odporu konštrukcie v jednotlivých ročných obdobiach v zmysle STN 73 05 40 - 2 

2 /	Zateplenie fasád a výmena okien objektov 
MŠ Pifflova ; MŠ Śevčenkova ; MŠ Bohrova

výmena okien na jednu MŠ  :	214 ks 	á 15000 Sk / ks =  3 210 000,- Sk
zateplenie fasád jednej MŠ   :	1250 m2 	á 1200 Sk / m2  =  1 500 000,- Sk

Náklady sú uvádzané vrátane 19% DPH, cena okna 15000 Sk / ks vychádza z urobeného prieskumu trhu v roku 2007. Cena zateplenia fasád 1200 Sk / m2 obsahuje vyspravenie podkladu s vytmelením škár v prefabrik. paneloch obvodového plášťa, vlastné zateplenie protipožiarnym nobasilom na požadovanú hodnotu v zmysle STN a výmenu klampiarskych oplechovaní všetkých už zrekonštruovaných striech.

3 /	Obnova herných prvkov, lavičiek a obrúb pieskovísk u 6 ks  MŠ.

7 sk materských škôl 			á 300 000,- Sk 	=	2 100 000,- Sk

Zdôvodnenie realizácie : 

Herné prvky, lavičky a obruby pieskovísk sú po rokoch zamortizované a rozpadnuté, ich modernizácia je zahrnutá v programových prioritách samosprávy mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2008 až 2010.
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