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Názov projektu:

Relax zóna - dobudovanie
Autor/ka: Marián Múka
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.

Opis 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. Realizovaná je
podľa vypracovaného projektu s povolením stavebného úradu Banská Bystrica.
Priestor je rozčlenený na tri zóny:
Západná slúži na športovo – oddychové aktivity. Jadro zóny tvorí trávnatá plocha slúžiaca na spoločné
hry.
Stredná časť bude slúžiť ako zóna pre deti a mamičky. Od ostatného priestoru bude oddelená nízkou
zeleňou. V rámci nej bude realizované malé detské ihrisko s hernými prvkami pre deti do 12 rokov a
dopadovou plochou osadené do rovinato upraveného terénu, doplnené lavičkami a smetnými košmi.
Zvyšok tejto zóny je určený pre voľno časové aktivity rodičov s malými deťmi – piknik, loptové hry ...
V rámci priestoru bude vysadená aj vysoká zeleň, ktorá bude opticky vyčleňovať túto zónu a zároveň
vytvárať chládok v letných mesiacoch.
Východná časť je plánovaná pre outdoorový a street-work fitness. V tieni jestvujúcich stromov je dobrá
klíma pre cvičenie ľudí všetkých vekových kategórií.
V súčasnosti je ukončená západná - oddychová zóna a rozpracovaná stredná časť - zóna pre deti s
čiastočne urobenými terénnymi úpravami, rozpracovanou dopadovou plochou pre detské ihrisko, s
inštalovanými základnými konštrukciami troch herných prvkov. Detské ihrisko bude dobudované na jar
v roku 2017 spolu s výsadbou zelene v strednej časti, ktorá je hradená z dotácie Raiffeisen banky. Návrh
aj realizácia je pod odbornou záštitou ZAaRES-u.

Anketa a neustála komunikácia s ľuďmi z obytných domov a najbližšieho okolia postupne formujú ciele
a priority, ktoré určujú akú podobu bude mať Relax zóna po realizácii. Snažíme sa, aby priestor napĺňal
potreby všetkých, ktorí ho užívajú vrátane cca 300 stredoškolákov z neďalekého internátu
Celý projekt má širšie zameranie, je časovo aj finančne náročnejší. Preto ho delíme na viac častí.
1.
2.
3.
4.
5.

Výsadba zelene ETAPA I. (v západnej časti) - realizované
Výsadba zelene ETAPA II. (stredná časť) – realizácia na jar 2017
Realizácia skalnatého filtračného pásu
Teréne úpravy a realizácia dopadových plôch – čiastočne realizované, dokončené na jar 2017
Nákup a osadenie herných prvkov, lavičiek a smetných košov - čiastočne realizované,
dokončené na jar 2017
6. Nákup a osadenie outdoorových a street-work fitness prvkov – plán v roku 2017 z PR.
V rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica v roku 2017 predkladáme žiadosť
o podporu na realizáciu aktivít pod bodom 6 – nákup a osadenie outdoorových a street-work fitness
prvkov.

Aktivity projektu a časový harmonogram:
Výber prvkov máj – jún.
Verejné obstarávanie – jún.
Objednávka, dodávka a osadenie prvkov – júl – august.
Vytýčenie sietí – týždeň pred osadením prvkov.

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. Na úpravu priestoru je
vypracovaná projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby (spracovateľ L.I.N.E. design, s. r.
o., autor Ing. arch. Hana Kasová v spolupráci s Ing. Jurajom Hajdu, dátum 07/2016) schválená
stavebným úradom.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Vytýčenie sietí (teplovod, plynovod, orange)

Suma v €:
200

2. Outdoor a street work fitness zóna
Prvky predbežný návrh: eliptický trenažér, posilňovací stroj horných
končatín, dvojitý surf, dvojité bradlá, trenažér chôdze, twister + stepper,
jednoduchá hrazda

4800

Montáž prvkov

Celkový rozpočet projektu v €:
Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Dobrovoľníctvo bude spočívať v spolupráci pri osádzaní prvkov.

5000

