08.
Názov projektu:

Oddychovo relaxačná a cyklo zónaTajovka,
časť 2.
Autor/ka: OZ OCI BB
Stručný popis:
Našou ambíciou je pokračovať v dosiahnutí cieľa, ktorý sme si stanovili v roku 2017.
Cieľom nášho projektu preto stále 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. (Pozn. na jar 2018 začne
aj budovanie cyklotrasy, ktorá je vedená v tesnej blízkosti riešeného územia).

Popis 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 ďalej
zveľaďovať by sa mohol stať obľúbeným nie len pre obyvateľov z blízkeho okolia a cyklistov, ale aj
ostatných obyvateľov mesta a návštevníkov.
V minulom roku sme prostredníctvom PR zrealizovali všetky aktivity, ktoré boli naplánované pre r.
2017. Zorganizovali sme 2 verejné stretnutia, kde sa nám podarilo zozbierať množstvo podnetov od
obyvateľov, pre využitie predmetného priestoru, bol odstránený hrdzavý plot v dĺžke takmer 200
metrov, ktorý oddeľoval predmetný priestor od chodníka a celá plocha bola následne vyčistená od
náletových drevín, ako aj odpadkov, ktoré sa tu za mnoho rokov nazbierali. V rámci roku 2017 vznikla
aj projektová štúdia resp. spracovanie podkladov pre ďalšie zveľaďovanie tohto priestoru, kde sú
zohľadnené požiadavky a podnety od verejnosti a spracované architektom a odborníkom na zeleň,
s ohľadom na rešpektovanie strategických dokumentov Mesta BB, ako aj všetkých noriem a pravidiel
potrebných rešpektovať pri realizácii verejného priestoru (viď prílohu).
V rámci pokračovania pri zveľaďovaní priestoru plánujeme v roku 2018, na základe navrhnutej
projektovej štúdie spevniť breh popri potoku, ktorý je aktuálne podmytý tak, aby sme zvýšili
bezpečnosť návštevníkov tohto priestoru a vytvorili atraktívny prístup k potoku, ďalej plánujeme
upraviť a doplniť zeleň, ako aj celkový terén. Následne bude možné začať s osádzaním prvkov, ktoré
boli do priestoru navrhnuté, ako sú lavičky, smetné koše, informačná tabuľa, ohnisko, prístrešok,
vybudovanie multifunkčného ihriska ap.

Aktivity:
1. Odborné spracovanie revitalizácie zelene – určenie vhodných druhov drevín, zelene, ich počet
a rozmiestnenie - marec - apríl 2018
2. Získavanie potrebných povolení a realizácia spevnenia brehu – apríl - máj 2018
3. Odstránenie skládky - máj-jún2018
4. Úprava terénu, navezenie ornice, výsadba zelene,...(pozn. v rámci tejto aktivity je plánované aj
zapojenie širokej verejnosti) – september 2018
5. Osadenie prvkov – september 2018
6. Event – slávnostné otvorenie priestoru – september – október 2018

Čas a miesto realizácie projektu:
apríl – október 2018 na území mesta Banská Bystrica - na sídlisku Fončorda v blízkosti areálu plážového
kúpaliska, pozdĺž potoka Tajovka

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Odborné spracovanie štúdie pre revitalizácie zelene – určenie vhodných
druhov drevín, zelene, ich počet, rozmiestnenie a ošetrenie pôvodnej zelene

150

2. Odstránenie skládky

650

3. Spevnenie brehu potoka a vybudovanie atraktívneho prístupu k toku
potoka Tajovka (navezenie zeminy, spevňovacie rohože, vybudovanie
oporného múra...)

2900

4. Úprava terénu, navezenie ornice, výsadba zelene a ošetrenie pôvodnej

300

5. Osadenie prvkov

Iné zdroje

Pozn.: uvedená kalkulácia je na základe konzultácií so zamestnancami MsÚ .

Celkový rozpočet projektu v €:

4 000 eur

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
V rámci projektu plánujeme zapojenie dobrovoľníkov/širokej verejnosti pri úprave priestranstva v
rozsahu min. 25 hodín, odpracovaných dobrovoľníkmi. Koordináciu, ako aj propagáciu projektu
plánujeme realizovať tiež dobrovoľnícky (OCIBB).

PRÍLOHA:

