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Ovocné stromy v BB
Autor: Viktor Kleniar
Stručný popis projektu:
V meste BB je veľa stromov, o ktoré by mali ľudia záujem. Odborne ich ošetrovať a zbierať si z nich
úrodu. Navrhujem pre MZ v BB, aby vypracovali: „Odovzdávajúci a preberajúci protokol“ na
požadované stromy na území mesta. Z dôvodu záujmu o ovocné stromy požadovať ročné platby za
prenajaté ovocné stromy.
Financie z prenájmu stromov zmysluplne použiť pre mesto do ďalších rokov.

Podrobný opis projektu:
K podrobnému opisu projektu je vypracovaná 7 stranová príloha, ktorá môže byť prediskutovaná
v odborných i ekonomických kruhoch, či už z MZ, alebo úradníkov z MsÚ v BB. Štúdia môže prejsť
korekciami a po definitívnom odsúhlasení sa môže spustiť mnou navrhovaný projekt.
Obhliadka súčasného stavu, spísanie závad a vypracovanie projektovej štúdie s mapou ovocných
stromov v meste Banská Bystrica s rozlohou 100,338 km2.
V r. 2015 zrealizovať projektovú štúdiu po dôkladnom preskúmaní.
Pripraviť vhodné tlačivá:
1. Protokol o starostlivosť o ovocné stromy v BB!
2. Preberajúci a odovzdávajúci protokol na dobu 1 roka s možnosťou predlžovať prenájom
a starostlivosť o ovocné stromy.
Prípadne body 1 a 2 spojiť a dať to do jedného záväzného tlačiva.

Čas a miesto realizácie projektu:
V r. 2014 v BB a následne v PŠ (projektovom štúdiu) odborníka na ovocné stromy (napr. PÚ Nitra,
ŠSOS v Bojniciach). Zrealizovať písomne projekt podľa harmonogramu v r. 2015.
V mesiaci január robiť protokol o Odovzdaní a prebraní ovocných stromov na území mesta BB.
Poplatky z prenájmu uhrádzať naraz alebo v dvoch čiastkach daného roka.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

Vypracovanie dôkladnej, odbornej štúdie pre už rastúce
a neskôr odporúčané ovocné stromy podľa polohy a prírodných
stanovíšť na území mesta BB a jeho okolia.

300,-

Celkový rozpočet projektu v €:

300,-

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
1.
2.
3.
4.

Dobrovoľná manuálna práca 10 hodín
Odborné práce 30 hodín
Administrácia 10 hodín
Zmapovanie a dopĺňanie ovocných stromov do mapy ovocných stromov v BB 100 hodín

