
Investičné akcie 2022 Mesto Modra



Vodná nádrž Modra - Piesok
dobudovanie areálu (bufet, sociálne zariadenia, prezliekareň vrátane 

potrebnej infraštruktúry) 



Baštová ulica
projekt a rekonštrukcia chodníka



Ulica SNP, 2.etapa
dobudovanie chodníka a úprava odstavných plôch



Modra - Harmónia
obnova chodníka so zástavkami



Zberný dvor, Dolná ulica
rekonštrukcia prístupovej komunikácie



Lipová alej, 1. etapa
úprava spevnených plôch



Cpinova – Sokolská, 2.etapa
rekonštrukcia verejného osvetlenia



Štúrova 60
rekonštrukcia fasády



Skatepark Dolná
realizácia stavby 



Skatepark Dolná
realizácia stavby 



Kultúrny dom Modra
vybudovanie vzduchotechniky a akustické opatrenia

vo veľkej sále kultúrneho domu



Kultúrny dom Kráľová
rekonštrukcia plochej a valbovej strechy



Centrum sociálnych služieb Zochova
rekonštrukcia a vybudovanie oddychovej zóny



MŠ Sládkovičova
zateplenie fasády v hospodárskom pavilóne, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane časti rozvodov



Ostatné investičné akcie

• MŠ SNP - rekonštrukcia plochej strechy budovy, 
rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni materskej školy

• ZŠ Vajanského - rekonštrukcia plochej strechy na
vedľajšej budove v areáli základnej školy, rekonštrukcia
teplovodného kanála, ktorý prechádza z budovy ZŠ do 
vedľajšej budovy, kde sa nachádza jedáleň, telocvičňa, 
Spojená škola a elokované pracovisko MŠ 

• ZŠ Ľ. Štúra - rekonštrukcia teplovodného kanála medzi 
budovou výmeníkovej stanice a základnou školou, 
rekonštrukcia plochej strechy – pavilón C 



Projektová dokumentácia

• Vnútroblok Dukelská - vypracovanie projektovej
dokumentácie pre revitalizáciu vnútrobloku

• Chodník Národná - vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre vybudovanie chodníka na Národnej 
ulici

• Zapustené kontajnery na zber odpadu - vypracovanie
štúdie, vytipovanie umiestnenia polozapustených
kontajnerov na zber odpadu



Moyzesova, Kukučínova, 2.etapa 
vypracovanie projektovej dokumentácie na pokračovanie revitalizácie, 

vrátane rekonštrukcie a dobudovania dažďovej kanalizácie



Moyzesova, Kukučínova, 2.etapa
vypracovanie projektovej dokumentácie na pokračovanie revitalizácie, 

vrátane rekonštrukcie a dobudovania dažďovej kanalizácie



Horná brána
spracovanie reštaurátorskej dokumentácie pre obnovu Hornej brány



Harmónia - Dolinky
dopracovanie projektu vybudovania chodníka v úseku medzi

výjazdom z Doliniek a centrom Harmónie



Štefánikova, 3. etapa
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu

úseku chodníka od Ulice 1. mája po Šúrsku ulicu
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