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Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica

Miesto realizácie projektu:
Poskytovateľ podpory:
Názov programu:

Sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica
Pôdohospodárska platobná agentúra
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os č. 4,
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4.:
3.4.2. Obnova a rozvoj obci

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:
07/2013 – 09/2013
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 23.07.2012.
Výška poskytnutého príspevku:
Výška celkových oprávnených výdavkov: 33.444,19 Eur
Výška poskytnutého NFP:
33.444,19 Eur
Výška spolufinancovania:
0,00 Eur
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zmeniť rozľahlú neupravenú a pritom frekventovanú plochu na sídlisku
Drieňová, kde žije najviac obyvateľov mesta. Predmetná plocha susedí s obchodným centrom,
pohostinstvom a obytnými domami. Plocha a jej okolie patrí k hlavným komunikačným
ťahom sídliska Drieňová. Jej súčasný stav charakterizujú vyšliapané prechodové zóny
a neudržovaná trávnatá plocha. V okolí obchodného domu sa nachádzajú asfaltové a dlaždené
chodníky. V okolí absentujú plochy, ktoré by plnili rekreačné, športové a socializačné
funkcie. Kvalita verejného priestranstva je v súčasnosti nevyhovujúca a vyžaduje si
kompletnú modernizáciu. Vybudovaním mestského parku sa zlepšia oddychové, športové
a komunikačné možnosti obyvateľov všetkých vekových kategórii a prispeje sa k estetizácii
prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľstva. Vybudovanie parku povedie aj
k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov regiónu, ktorí navštevujú neďalekú nemocnicu
a susediace obchodné stredisko. Projekt prispeje k zlepšeniu poskytovania základných
služieb, kvality života vo vidieckych oblastiach a zabezpečí vyššiu atraktivitu oblasti, čo je v
súlade s cieľom skupiny opatrení 3.4 programu.
Predmetom projektu je rekonštrukcia verejného priestranstva a vybudovanie mestského parku
s multifunkčným využitím v centrálnej časti sídliska Drieňová v Banskej Štiavnici. Projekt je
pre finančnú náročnosť rozdelený na dve etapy. V prvej etape sa vybuduje hlavný
komunikačný ťah, upravia a zatrávnia sa okolité plochy a vysadia sa stromy, čím sa vytvorí
plne funkčná oddychová zóna. V druhej etape sa podobne upraví zbytok plôch s detským
ihriskom a športoviskom a osadí sa drobný mestský mobiliár. Projektová dokumentácia bola
verejným obstaraním zabezpečená pre celý projekt, rovnako ako realizácia - stavebná časť.
Projektová dokumentácia aj stavebná časť a jej rozpočet rešpektujú rozdelenie do dvoch etáp.
Na stavbu je vydané stavebné povolenie zo dňa 22.10.2010, ktoré je prílohou žiadosti.

Popis činností na dosiahnutie cieľov projektu - I. etapa:
Verejné priestranstvo je po ľavej strane ulice L. Svobodu v smere na Učiteľskú ulicu. Park je
svahovaný v smere k obchodnému domu. Jestvujúce komunikácie sú asfaltové a pred
obchodným domom dlaždené. Projekt uvažuje s asanáciou asfaltových plôch, dláždené ale
zachováva. I. etapa zahŕňa centrálnu zónu a komunikačný ťah v smere k ulici Energetikov, so
sadovou úpravou a výsadbou štyroch stromov. V rámci 1. etapy sa vytvoria konštrukcie
chodníkov ako nepojazdné a pojazdné len v južnej časti územia. Nakoľko sa v ploche 1. etapy
nenachádza žiaden mobiliár, tento bude riešením 2. etapy. Pred zahájením stavebných prác
bude zriadené staveniskové technické zariadenie pe ochranu pracujúcich osôb s elektrickou
prípojkou a skladom materiálu.
Členenie projektu na stavebné objekty (1. etapa):
SO 01 - Úprava územia a oporný múr
SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie 1. etapa
SO 03 - Vyrovnávacie schodisko
SO 09 - Sadové úpravy

