08.
Názov projektu:

Relax zóna
Autor/ka: Karina Uhrínová
Stručný popis:
Predmetom projektu je úprava priestoru pred obytnými blokmi na Internátnej 13 – 23 (miestna časť
Fončorda) kde by po realizácii mal vzniknúť športovo – oddychový priestor slúžiaci všetkým vekovým
kategóriám. Priestor bude rozdelený na tri zóny, západná bude slúžiť športovo – oddychovému
zameraniu, stredná bude určená rodičom s deťmi a východná bude slúžiť pre outdoorový fitness. Tento
projekt tak od svojho začiatku pri plánovaní využitia priestoru až po realizáciu zámeru bude podporovať
komunitný rozvoj a súžitie všetkých vekových aj záujmových skupín.

Popis projektu:
Projekt vznikol z podnetu občanov žijúcich na Internátnej 13 – 23 v Banskej Bystrici. Víziou ľudí bolo
upraviť verejný priestor pred bytovými domami a prispôsobiť ho vlastným potrebám. V súčasnosti je
tam trávnatá plocha slúžiaca na loptové hry a vzrastlá zeleň. V ankete sa ľudia najbližších domov
vyjadrili čo by chceli v tomto priestore mať. Vypracoval sa spoločný zámer, ktorý rešpektuje potreby
mamičiek s malými deťmi, seniorov aj občanov stredného veku či psičkárov.
Priestor je rozčlenený na tri zóny:
Západná by mala slúžiť na športovo – oddychové aktivity, preto by tu mali byť osadené lavičky
a vysadená nízka zeleň, ktorá by opticky vyčleňovala túto zónu. Jadro zóny by tvorila trávnatá plocha
slúžiaca na spoločné hry.
Stredná časť by slúžila ako zóna pre detské ihrisko, teda pre deti a mamičky. Od ostatného priestoru
by bola oddelená nízkou zeleňou, živým plotom z vtáčieho zobu (výška 1,5 m). V rámci nej by bolo
realizované malé detské ihrisko s hernými prvkami pre deti do 12 rokov a dopadovými plochami
osadené do rovinato upraveného terénu, doplnené lavičkami a smetnými košmi. Na osadenie herných
prvkov je potrebné prispôsobiť okolitý terén navezením zeminy v južnej časti od garáží. Zvyšok tejto
zóny by slúžil pre voľno časové aktivity rodičov s malými deťmi – piknik, loptové hry ... V rámci priestoru
by bola vysadená aj vysoká zeleň, ktorá by opticky vyčleňovala túto zónu a zároveň by vytvárala chládok
v letných mesiacoch, ako aj skalnatý pás so zebrinou resp. okrasnou trávou popri chodníku slúžiaci ako
filtračný pás pre psíkov.
Východná časť by slúžila pre outdoorový a street work fitnes. V tieni jestvujúcich stromov je dobrá
klíma pre cvičenie ľudí všetkých vekových kategórií.
Projekt má širšie zameranie, je časovo aj finančne náročnejší. Preto ho delíme na viac častí.
1. Výsadba zelene ETAPA I. (v západnej časti)
2. Výsadba zelene ETAPA II. (stredná časť)
3. Realizácia skalnatého filtračného pásu

4. Teréne úpravy a realizácia dopadových plôch
5. Nákup a osadenie herných prvkov, lavičiek a smetných košov
6. Nákup a osadenie outdoorových a street work fitnes prvkov
V rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica v roku 2016 predkladáme žiadosť
o podporu na realizáciu aktivít pod bodom 1. a 4. t.j. výsadbu zelene v západnej časti, terénne úpravy
a realizáciu dopadových plôch.

Časový harmonogram:
Výsadba zelene by prebehla v mesiacoch apríl – jún.
Terénne úpravy a realizácia dopadových plôch v mesiacoch máj – september.

Miesto realizácie projektu:
Parcela 1198/1 k.ú. Radvaň, mestská časť Fončorda, ulica Internátna 13 – 23.
Parcela je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Na daný zámer máme podporu pána primátora Jána
Noska. Náš zámer je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Vypracovanie projektu pre ohlásenie terénnych úprav a ohlásenie drobnej
stavby

200

2. Výsadba zelene (nízka zeleň, stromy, geotextília, mulčovacia kôra)

400

-

Nízka zeleň (vtáčí zob – Ligustrum vulgare) 3 EUR/ks, 90 ks

-

Mulčovacia textília 1,6 x 25 m –40 EUR/ks, 1 ks

-

Mulčovacia kôra 5 EUR/70l, 10 ks

-

Semeno trávy cca 10 kg, 40 EUR/ks

3. Terénne úpravy a dovoz zeminy
4. Obrubník po obvode dopadovej plochy osadený do betónového lôžka dĺžka
cca =40 m
5. Podklad pre dopadovú plochu – štrkodrva 0 – 8 hr=50 mm plocha cca 80 m2
zhutnená 45 MPa

1600

6. Podklad pre dopadovú plochu – štrkodrva 16 – 32 hr=100 mm plocha cca 80
m2 zhutnená 45 MPa
7. Dopadové plochy – gumová rohož hr. podľa STN pre kritickú výšku 1,3 m,
plocha cca 80 m2 cca 30 EUR/m2 +doprava+montáž

Celkový rozpočet projektu v €:

2800

5000

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Dobrovoľníctvo bude spočívať v spolupráci pri výsadbe zelene. V rozpočte je zahrnutý iba materiál,
celá práca bude formou dobrovoľníctva – brigáda v rozsahu 5 hodín, cca 5 ľudí.

Príloha č. 1
Vec:

Cenová ponuka k projektu "Relax zóna"

JUDr. Katarína Uhrínová
Internátna 15
974 04 Banská Bystrica
V Banskej Bystrici dňa 12.2.2016
Na základe Vašej žiadosti Vám posielame cenovú ponuku na stavebnú časť projektu podľa
priloženej štúdie.

cena bez
DPH

Položka

cena s
DPH

1 Zobratie ornice (130 m2)
2 Dodanie zeminy (5m3)
3 Prevoz zeminy (dve fúry)

29,00 €
1,00 €
70,00 €

4 Hutnenie nakomplet (130m2)

15,00 €

5 Výkop ryhy pre obrubník
6 Betón pre obrubníky (5m3)
Dovoz betónu vrecia (30
7 kg/vrece)
8 Obrubníky (48 ks)
9 Osadenie obrubníkov
Štrk s dovozom 0-8mm (dve
10 fúry)
Štrk s dovozom 16-32mm (štyri
11 fúry)
12 Ornica (5m3)

15,00 €
135,00 €

Poznámka
za PHM a amortizáciu,
práca
34,80 € zdarma
1,20 € prebytok z Karlova
84,00 €
za PHM a amortizáciu,
práca
18,00 € zdarma
za PHM a amortizáciu,
práca
18,00 € zdarma
162,00 €

70,00 €
168,00 €
230,00 €

84,00 €
201,60 €
276,00 €

120,00 €

144,00 €

240,00 €
240,00 €

288,00 €
288,00 €

SPOLU:

1 333,00 € 1 599,60 €

Ceny sú informatívne k dátumu vypracovania ponuky, môžu sa zmeniť podľa aktuálnych cien tovaru
a podľa skutočne vyracovanej projektovej dokumentácie.
Mgr. Rudolf Kubík majiteľ, konateľ
tel. č.: 0904 405 848
e-mail: gyro@bbxnet.sk
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