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Názov projektu:

Relax zóna – oddychovo relaxačná a cyklo
zóna Tajovka
Autor/ka: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Stručný popis:
Cieľom nášho projektu je zapojením širokej verejnosti naplánovať revitalizáciu aktuálne zanedbaného
priestoru a vybudovať v blízkosti plážového kúpaliska, športového areálu a novo navrhovanej
cyklotrasy pozdĺž potoka Tajovka, funkčný parčík – oddychovo relaxačný priestor, ktorý bude slúžiť nie
len obyvateľom Fončordy a cyklistom, ale aj širokej verejnosti.

Opis projektu:
Vybraný priestor sa nachádza na sídlisku Fončorda v blízkosti areálu plážového kúpaliska, pozdĺž potoka
Tajovka. Aktuálne v blízkosti tohto priestoru prebieha výstavba polyfunkčných objektov ktorá zabrala
aj pôvodnú zeleň a detské ihrisko. Predmetný priestor, ktorý plánujeme v rámci PR zrevitalizovať, by
mohol čiastočne nahradiť aj zastavané zelené plochy.
Zapojením širokej verejnosti, predovšetkým obyvateľov z blízkeho okolia, máme ambíciu naplánovať
a následne zrealizovať revitalizáciu predmetného priestoru tak, aby sa stal vyhľadávaným
a atraktívnym nie len pre obyvateľov žijúcich v danej lokalite, ale aj návštevníkom plážového kúpaliska,
cyklistom a širokej verejnosti. Zapojením širokej verejnosti do tvorby a aj samotnej realizácie projektu
tu plánujeme, okrem samotného vybudovania parčíku či relax zóny, vytvoriť aj priestor pre obyvateľov,
participovať na rozvoji svojho okolia a tým poukazovať na zodpovednosť samotných obyvateľov za
prostredie, v ktorom bezprostredne žijú. Participácia je jeden z najefektívnejších spôsobov, ako
obyvatelia získavajú spolupatričnosť a zodpovednosť za svoje okolie a priestor, v ktorom sa pohybujú.
Čo v konečnom dôsledku prinesie trvalú udržateľnosť zrealizovaného projektu. Hlavným prínosom
projektu bude v prvej fáze navrhnutá architektonická štúdia a následne vybudovaný parčík vybavený
takými prvkami, ktoré si naplánujú samotný obyvatelia a okrem vyššie menovaného účelu zatraktívni
priestor a zároveň svojím charakterom zabezpečí zachovanie zelene v tejto časti mesta. V blízkosti
predmetného priestoru je plánované aj vybudovanie cyklotrasy, na realizáciu ktorej Mesto Banská
Bystrica momentálne pripravuje žiadosť o dotáciu zo ŠF EU a zrevitalizovaný priestor bude aj
atraktívnym oživením cyklotrasy. Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica plánuje všetky aktivity
v rámci projektu realizovať v spolupráci s ďalšími aktívnymi subjektmi, s ktorými sme predmetný zámer
konzultovali (OZ Zelená Fončorda, Občianska rada Fončorda, Komunitné centrum Fončorda, Nezisková
organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, a ďalší... )

Aktivity:
1. Prvé plánovacie stretnutie s verejnosťou ( predstavenie zámeru verejnosti).
2. Druhé plánovacie stretnutie s verejnosťou ( navrhnutý koncept a jeho následné dopracovanie).
3. Príprava a realizácia verejnej architektonickej súťaže (vypracovanie súťažných
podkladov/zadania na základe výstupov z verejných plánovacích stretnutí, vyhlásenie súťaže,
zber súťažných návrhov, ich vyhodnotenie - odborná porota a rozhodnutie verejnosti,
vyhlásenie víťaza).
4. Verejná prezentácia víťazného návrhu, propagácia víťazného návrhu, ocenenie autora víťaznej
architektonickej štúdie a autorov umiestnených so svojimi prácami na druhom a treťom
mieste...
5. Úprava priestoru za účasti verejnosti, v spolupráci so ZAaReS-om. Podľa potreby, minimálne 2
verejné brigády (vyčistenie priestoru od náletových drevín, odstránenie kovového plotu,
úprava terénu, výsadba zelene...)
Výstupom predkladaného projektu bude:
- vypracovaná architektonická štúdia
- vyčistený priestor, na ktorom bude možné následne realizovať revitalizáciu a zveľadenie
predmetného priestoru podľa predstáv obyvateľov
- posilnená komunita a zvýšené povedomie obyvateľov predmetného územia o zodpovednosti za
prostredie v ktorom žijú

Časový harmonogram:
Začiatok mája – prvé plánovacie stretnutie
Koniec mája – druhé plánovacie stretnutie
Jún – august – príprava architektonickej súťaže
September – október - priebeh súťaže a vyhodnotenie a prezentácia návrhov
Máj – november – brigády – revitalizácia priestoru, odstránenie drevín, plota, odpadu ...

Miesto realizácie projektu:
Projekt bude realizovaný v k. ú. Banská Bystrica, na pozemku KNC č. 3494/28, resp. KNE č. 1815/1,
ktorého vlastníkom je mesto Banská Bystrica a 1816/1, ktorého vlastníkom je Mária Beňová rod.
Oravcová a spravuje ho SPF.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Plánovacie stretnutia s verejnosťou 2x (facilitácia, spracovanie
výstupov, občerstvenie pre účastníkov, kancelárske potreby)

400

2. Verejná architektonická súťaž projektových návrhov (príprava
súťažných podkladov na základe výstupov verejných plánovacích
stretnutí, vyhlásenie súťaže, zber súťažných návrhov, vyhodnotenie,
vyhlásenie víťazného návrhu, verejná prezentácia víťazného návrhu)

490

3. Odmena pre autora víťazného návrhu+2 a 3. miesto – architektonická
2400
štúdia
4. Verejná brigáda 2x – (občerstvenie pre 2x30 dobrovoľníkov)

210

5. Revitalizácia priestoru (odstránenie drevín, úprava terénu, likvidácia
odpadu ... )

1500

Celkový rozpočet projektu v €:

5000

Špecifikácia k rozpočtu ku položke č. 1. Plánovacie stretnutie s verejnosťou.
- Facilitácia verejného stretnutia - - 50 eur
- Spracovanie výstupov z verejného plánovacieho stretnutia – 50 eur
- Občerstvenie pre účastníkov - 50 eur
- Kancelárske potreby, pozvánky,... – 50 eur
Spolu: 2 x 200 eur vrátane DPH
Cenovú ponuku dodal:
Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, N.O.
Bernolákova 9
974 01 Banská Bystrica
Špecifikácia k rozpočtu ku položke č. 2. verejná architektonická súťaž:
- Spracovanie súťažných podkladov/zadanie pre spracovanie architektonickej štúdie na základe
výstupov z verejných plánovacích stretnutí – 150 eur (15 hodín)
- vyhlásenie súťaže (zverejnenie na webových stránkach) – 60 eur (6hod.) =
- zber súťažných návrhov, zverejnenie na webových stránkach s možnosťou hlasovania verejnosti,
zasadnutie poroty, výber víťazného návrhu – 200 eur (20hodín)
- verejná prezentácia víťazného návrhu a jeho propagácia - 80 eur (8 hodín)
Spolu: 490 eur vrátane DPH
Cenovú ponuku dodal:
Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, N.O.
Bernolákova 9
974 01 Banská Bystrica
Špecifikácia k rozpočtu ku položke č. 3. Odmena pre autora víťazného návrhu – architektonická
štúdia:
Honorár pre víťaza je vypočítaný prostredníctvom portálu http://www.honorar.sk/honorararchitekta.html
1. cena – 1200 eur, 2. cena 600eur a 3 cena 300eur

Spolu: 2100 eur vrátane DPH
Špecifikácia k rozpočtu ku položke č. 4. Verejná brigáda:
Občerstvenie pre účastníkov verejnej brigády
2x 30 ľudí (á 3,50eur/os) 210eur
Spolu: 210 eur vrátane DPH

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Verejné brigády, organizovanie plánovacích stretnutí, súčinnosť pri realizácii – predpokladaný počet
dobrovoľne odpracovaných hodín cca 360h.

Prílohy
Výrez z ortofoto mapy s označením predmetného miesta, vrátane označenia parciel a vlastníctva
pozemkov

