Projektový formulár: INVESTIČNÉ ZADANIE
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018
Názov zadania
Bezpečnosť detí
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Mgr. et.Bc. Viera Hlavatá Msc.

Tematické zaradenie zadania podľa komunity
Verejný priestor a zeleň
Anotácia (Stručný opis zadania)
Sprístupnenie a rozšírenie parkoviska v areáli ZŠ s MŠ a vybudovanie chodníka pre peších
súbežného s mestskou komunikáciou popri škole so škôlkou
Cieľ zadania (Čo realizáciou zadania chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Zaistiť bezpečnosť detí navštevujúcich ZŠ s MŠ Ivana Krasku v Modranke
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
Rodičia svoje deti vykladajú a nakladajú do áut na obojsmernej mestskej komunikácii bez
chodníka a možnosti bezpečného parkovania pri škole. Z dôvodu správy technika BOZP nie je
možné využívať parkovisko v areáli školy, ktoré bolo pre tieto účely vybudované.
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladané zadanie.)
Rozšírenie parkovacích miest, sprístupnenie už vybudovaného parkoviska rodičom bez
obmedzenia parkovania na nevyhnutne potrebný čas, vybudovanie parkovacieho miesta pre
ťažko zdravotne postihnutých, vybudovanie nového chodníka popri areáli školy, oplotenie
pre bezpečnosť detí
Čo je potrebné na realizáciu zadania (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu zadania.)
Geodetické práce, zemné práce, búracie práce, vybudovanie nových parkovacích miest,
výmena oplotenia, montáž vstupných brán, zatrubnenie kanalizácie, vybudovanie chodníka,
záhradnícke práce, dopravné značenie
Výstupy zadania (Popíšte, na čo bude zadanie slúžiť, komu a akou formou.)

Zadanie bude slúžiť rodičom detí a deťom navštevujúcich základnú školu s materskou
škôlkou a zvýši celkovú bezpečnosť obyvateľov tejto časti Modranky vytvorením bezpečnej
a plynulej premávky s minimalizovaním kolíznych situácii s pešími občanmi, prevažne deťmi.
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je zadanie prioritne určené, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky zadania využívať.)
Obyvatelia Trnavy-Modranky ( deti navštevujúce MŠ a ZŠ, rodičia, obyvatelia v blízkosti školy
so škôlkou )
Pokračovanie zadania (Popíšte, ako sa bude zadanie udržiavať a pokračovať aj v ďalších
rokoch.)
Údržba spevnených povrchov v zimnom období a údržba zelene by bola zabezpečená
zamestnancom školy, ktorý zabezpečuje údržbu celého areálu školy
Rozpočet
Na realizáciu zadania sa ráta s čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po
vypracovaní projektovej dokumentácii úspešných zadaní.

