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Názov projektu:

Rozhodujme si sami o našom sídlisku
Autor/ka: Roman Miškár
Stručný popis:
Účel projektu: sfunkčnenie pešieho podchodu popod Sládkovičovu ulicu ku Základnej škole v Radvani
Cieľ projektu: overiť možnosti využitia participatívneho plánovania v praxi v modelovom území
Cieľová skupina: obyvatelia sídliska Radvaň, deti a návštevníci Základnej školy Radvanská
Špecifické ciele:
 vyčistiť podchod od náletových drevín a buriny
 opraviť poškodené schody
 zabezpečiť bezpečnosť podchodu – osvetlenie a ochranné siete
 vymaľovať a esteticky dotvoriť podchod

Popis projektu:
Peší prechod cez štvorpruhovú komunikáciu je stálym nebezpečenstvom úrazov a rizikom pre chodcov.
Komunikácia je vo vlastníctve kraja a obyvateľom Radvane sa už niekoľko rokov darmo domáhajú
presadenia opatrení zabezpečujúcich väčšiu bezpečnosť chodcov. Riziko úrazov sa môže ešte zvýšiť
tým, že v rámci Základnej školy sa pripravuje zriadenie dvoch tried materskej škôlky, ktoré bude slúžiť
nielen, obyvateľom Radvane. Pritom je popod Sládkovičovu ulicu vybudovaný peší podchod, ktorý
spája parkovisko pred bývalou furmanskou krčmou so školským areálom, v ktorom okrem plánovanej
materskej škôlky je aj Centrum voľného času. Podchod je vo vlastníctve mesta a v s súčasnosti je
značne zdevastovaný a nepoužívaný. Jeho sfunkčnením by sa eliminovali riziká nehôd a úrazov na
prechode cez štvorpruhovú komunikáciu a zvýšila by sa bezpečnosť detí a návštevníkov školy.
Preto sa OR Radvaň v spolupráci s OZ Za dôstojnú Radvaň rozhodli, vytvoriť iniciatívu na sfunkčnenie
podchodu a pripravili spoločný projekt pre participatívny rozpočet mesta.
K realizácii sfunkčnenia podchodu naplánovali nasledovné aktivity:
1. Vyčistenie podchodu, odstránenie náletových drevín a buriny
2. Oprava schodov a asfaltového provrchu podchodu
3. Zavedenie elektrickej prípojky a vybudovanie osvetlenia
4. Osadenie ochrannej siete
5. Vymaľovanie a estetizácia podchodu
Aktivita 1:
 bude realizovaná prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti obyvateľov Radvane a zo strany
Mesta bude potrebné zabezpečiť kontajner na biomasu a jeho odvoz
Aktivita 2:
 bude realizovaná dodávateľsky Mestom prostredníctvom vybranej firmy, alebo cez ZAaRES

Aktivita 3:
 bude realizovaná v dvoch fázach:
a) zriadenie elektrickej prípojky z verejného osvetlenia do podchodu
b) montáž osvetlenia s čidlami
aktivita bude zabezpečená dodávateľsky
Aktivita 4:
 predmetom aktivity je osadenie ochrannej siete medzi stropom podchodu a zábradlím
z dôvodov eliminovania pádu do potoka a zabezpečenia ochrany osvetlenia na druhej strane
podchodu
aktivita bude realizovaná dodávateľsky
Aktivita 5:
 bude realizovaná prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti obyvateľov Radvane v spolupráci
s Mestom, ktorú zabezpečí farby a potrebné pomôcky.

Čas a miesto realizácie projektu:
Aktivity projektu budú realizované v následnej časovej:
1. Aktivita 1: jún 2018
2. Aktivita 2: júl 2018
3. Aktivita 3: júl 2018
4. Aktivita 4: august 2018
5. Aktivita 5: august 2018
Miesto realizácie: Banská Bystrica, sídlisko Radvaň

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. dovoz a odvoz kontajnera na biomasu
2. oprava schodov a asfaltového povrchu
3. zavedenie elektrickej prípojky
4.nákup a montáž svietidiel
5.nákup a osadenie ochrannej siete
6. nákup farieb a pomôcok na maľovanie

200,1.800,500,600,500,400,-

Celkový rozpočet projektu v €:

4.000,-

Nekvalifikovaný rozpočtový odhad – dodávateľ budú mestské spoločnosti

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Dobrovoľnícka činnosť na projekte bude realizovaná pri aktivite 1 odstránenie drevín a buriny a aktivite
5 maľovanie občanmi Radvane prostredníctvom Občianskej rady Radvaň.

PRÍLOHY:

Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.
Stavebná 23
974 01 Banská Bystrica

Mestský úrad
Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 1562/S
IČ DPH: SK2020454370, DIČ: 2020454370
IČO: 31596401
Tel.: 048/4141504
Fax: 048/4141103
E - mail: kovo-sklo@kovo-sklo.sk
Vaša značka

Naša značka

Vybavuje:
Juraj Štulajter

Banská Bystrica dňa:
12.3.2018

VEC: Dodávka a montáž zábradlia – Podchod Radvaň
Na základe Vašej žiadosti Vám zasielam cenovú ponuku na akciu: Výroba a montáž zábradlia pre
podchod Radvaň.

Označenie

Vertikálna vyplň
Výroba
Zinkovanie
Náter
Montáž, kotvy, doprava
Spolu cena za 50 m zábradlia bez DPH

M.J.
m
m
m
m

Množstvo
50
50
50
50

€ bez
€/M.J.
DPH
54,24 2712,00
13,63 681,50
27,99 1399,50
24,58 1229,00
6022,00

S pozdravom
Juraj Štulajter
Riaditeľ spoločnosti

Objednávateľ :
Zhotoviteľ: Milan Smädo - MIS - údržba ciest a
komunikácií

POPIS
Radvanská podchod- oprava schodiska
odstránenie podkladu z bet.prostého hr.do
10 cm
lôžko pod obrubníky z bet.prostého c 10/15
montáž schodiskových stupňov
dodávka: schodiskový stupeň-povrch šedý
120/35/15
flexibilné lepidlo FE - fix 25kg
rezanie schodiskových stupňov
vozidlo Bucher
pomocné práce 2 pracovníci X 12 hod
SPOLU:

mj

množstvo

cena

spolu
bez Dph

spolu s
Dph

m2
m3
m

28,60
1,50
30,60

19,65
100,14
15,50

561,99
150,21
474,30

674,39
180,25
569,16

ks
ks
ks
hod
hod

26,00
20,00
9,00
16,00
24,00

38,60
5,40
3,30
30,00
5,30

1 003,60
108,00
29,70
480,00
127,20

1 204,32
129,60
35,64
576,00
152,64

2 935,00

3 522,00

