Projektová dokumentácia
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017
Názov projektu
Obecný dvor Modranka
Tematické zaradenie projektu
Verejný priestor
Anotácia (Stručný opis projektu)
Revitalizácia dvora pri Kultúrnom dome Modranka
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Revitalizácia a sprístupnenie dvora pri Kultúrnom dome Modranka pre verejnosť na kultúrno
spoločenské akcie.
Problém (Opíšte prosím súčasnú situáciu.)
V súčasnej dobe nevyužívaný a zanedbaný priestor dvora pri KD Modranka
Riešenie (Opíšte prosím riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Vybudovanie oplotenia a vstupnej brány
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Spolupráca pri administratívnom zabezpečení, návrh projektu v podobe vizualizácie možnej
finálnej podoby Obecného dvora Modranka, participatívne plánovanie, výsadba zelene
Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte prosím jednotlivé položky, činnosti a aktivity,
prípadne postup potrebný na realizáciu projektu.)
Vybudovanie oplotenia pri susediacom pozemku a oddelenie časti dvora správcu KD
Výstupy projektu (Popíšte prosím na, čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
*Obecný dvor sa bude využívať na kultúrno spoločenské akcie pre verejnosť (Stretnutie
troch generácií, Varenie gulášu, Folklórne vystúpenia),
*Alternatívny priestor pri spoločenských akciách v KD Modranka v letných mesiacoch,
*Otvorený verejný priestor pre obyvateľov mestskej časti ako aj širokú verejnosť (mimo akcií
v KD otvorené od 8.00 do 20.00 hod.)
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Projekt je určený pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií, účastníci kultúrnospoločenských akcii v KD, počas dňa Obecný dvor bude otvorený pre verejnosť a bude slúžiť

ako priestor na trávenie voľného času aj mimo kultúrno spoločenských akcií, ktoré sa konajú
v KD Modranka
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
Vybudovanie oplotenia od susedného pozemku,
vybudovanie oplotenia od dvora správcu KD,
vstupná brána,
5000€
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.)
Vybudovanie spevnenej plochy, dobudovanie pódia, vybudovanie bezbarierového prístupu,
výsadba zelene,

