Projektový formulár: INVESTIČNÉ ZADANIE
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018
Názov zadania
Futbalové ihrisko pre rómsku komunitu, Coburgova ul., Trnava
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Jozef Čavojský

Tematické zaradenie zadania podľa komunity
Verejný priestor a zeleň
Anotácia (Stručný opis zadania)
Futbalové ihrisko pre rómsku komunitu v lokalite na Coburgovej ulici v Trnave.
Cieľ zadania (Čo realizáciou zadania chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Zabezpečiť voľnočasové športové využitie detí a mládeže v danej lokalite.
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
V súčasnosti deti a mládež z Coburgovej ulice vyhľadávajú rôzne plochy pre športovanie po
rôznych ihriskách na sídliskách i v neďalekých školách a lokalitách. Keďže i oni potrebujú svoj
priestor pre športovanie vo voľnom čase, navrhuje sa plocha v blízkosti ich domovov.
Uvedený priestor pre ihrisko sa nachádza na pozemkoch mesta Trnava, a to parc. č. 8668,
8667 a 8667/4.
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladané zadanie.)
Uvedený priestor v lokalite by slúžil ako futbalové ihrisko o ploche cca 40x20 metrov so
sieťami. Deťom by slúžil na športovanie a tým i pre vzájomné stretávanie sa aj pri iných
hrách mimo školy.
Čo je potrebné na realizáciu zadania (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu zadania.)
- polohopisné a výškopisné zameranie, - projektová dokumentácia (pre územné a stavebné
povolenie): SO ihrisko (800 m2)
- SO osvetlenie
- stavebné povolenie
- realizovanie stavby

Výstupy zadania (Popíšte, na čo bude zadanie slúžiť, komu a akou formou.)
Projekt pre športovanie rómskych detí a mládeže v lokalite Coburgova, ul.
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je zadanie prioritne určené, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky zadania využívať.)
Rómska komunita.
Pokračovanie zadania (Popíšte, ako sa bude zadanie udržiavať a pokračovať aj v ďalších
rokoch.)
O ihrisko sa bude starať rómska komunita pravidelnými brigádami.
Rozpočet
Na realizáciu zadania sa ráta s čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po
vypracovaní projektovej dokumentácii úspešných zadaní.

