Projektový formulár: INVESTIČNÉ ZADANIE
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018
Názov zadania
HRAVÝ CHODNÍK V MATERSKEJ ŠKOLE
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Mgr. Žofia Halásová (riaditeľka ZŠ s MŠ, Námestie Slov.uč.tov.15,TT)

Tematické zaradenie zadania podľa komunity
Verejný priestor a zeleň/ Rôzne
Anotácia (Stručný opis zadania)
Zadanie predstavuje zrekonštruované plochy chodníkov Materskej školy, Ľudová 27, Trnava
(obnova asfaltového povrchu) a zároveň ich pretvorenie z časti na mini dopravné ihrisko
(vrátane prenosných dopravných značiek, kolobežiek, bicyklíkov a bezpečnostných prvkov,
ako sú prilby a bezpečnostné reflexné vesty pre deti) a z časti s hernou plochou určenou na
rôzne pohybové hry detí na školskom dvore.
Cieľ zadania (Čo realizáciou zadania chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Cieľom zadania je rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Ľudová (elokované pracovisko ZŠ
s MŠ, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava) s tým, že zároveň by sa vytvoril priestor na
dopravnú výchovu detí mladšieho veku a zároveň bezpečnejšie prostredie pre pohybové
aktivity detí na školskom dvore.
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
Chodníky v areáli našej MŠ sú v pôvodnom stave, majú asfaltové povrchy, ktoré nesú značné
známky poškodenia vplyvom poveternostných podmienok. Plochy neboli v minulosti
opravované a sú priam nebezpečné pre pohyb detí. Najviac poškodené sú asfaltové
chodníky, ktoré sú sčasti používané aj ako príjazdové komunikácie pre vozidlá zásobujúce
školskú jedáleň materskej školy. Zároveň považujeme za problém stále častejšie kolízie detí
pri pohybe po komunikáciách a nedostatočnú dopravnú výchovu najmenších.

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladané zadanie.)
Náš projekt by vyriešil havarijný stav chodníkov v materskej škole, a to odstránením
poškodených asfaltových povrchov a poškodenej betónovej vrstvy, osadením obrubníkov

a natiahnutím nových asfaltových povrchov a zároveň vybudovanie dopravného ihriska pre
najmenšie deti.
Čo je potrebné na realizáciu zadania (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu zadania.)
V prvom rade je potrebné odstrániť jestvujúce asfaltové vrstvy spolu s poškodenou
betónovou vrstvou a túto nahradiť novou. Predtým však je potrebné osadiť obrubníky a tiež
vykonať výškovú korekciu kanalizačných šácht a iných predmetov. Následne sa vybetónuje
podkladová vrstva, na ktorú sa bude aplikovať asfaltový povrch. Na záver budú namaľované
farebné čiary detského ihriska a zakúpené prenosné dopravné značky, detské dopravné
prostriedky a bezpečnostné prvky (prilby, vesty).
Výstupy zadania (Popíšte, na čo bude zadanie slúžiť, komu a akou formou.)
Zadanie by nám vyriešilo havarijný stav chodníkov v materskej škole a zároveň by umožnilo
vybudovaním dopravného ihriska dosiahnuť, aby všetky deti z našej materskej školy pri
ukončení predprimárneho vzdelávania mali dostatočne rozvinuté požadované kompetencie
z oblasti dopravnej výchovy.
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je zadanie prioritne určené, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky zadania využívať.)
Zadanie je prioritne určené pre naše deti v materskej škole, ale i našich žiakov 1. stupňa
základnej školy. Zároveň by sme umožňovali, aby vybudované dopravné ihrisko využívali
i deti z našej druhej materskej školy (Murgašova 13), ale i z iných materských škôl či malé
deti zo širokého okolia Materskej školy, Ľudová 27, Trnava. Našim cieľom je zvýšiť
povedomie detí o pravidlách cestnej premávky, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej
bezpečnosti u detí.
Pokračovanie zadania (Popíšte, ako sa bude zadanie udržiavať a pokračovať aj v ďalších
rokoch.)
Zrekonštruované chodníky materskej školy značne prispejú k bezpečnosti pohybu detí počas
pobytu v škôlke, vytvorené dopravné ihrisko bude dlhé roky vychovávať mnohé ďalšie
generácie detičiek, ako sa bezpečne správať na cestách. O obnovené chodníky sa budeme
samozrejme vzorne starať a dopravné ihrisko udržiavať v prevádzky schopnom stave (čiary
budeme pravidelne premaľovávať – obnovovať, priebežne budeme dopĺňať dopravné
prostriedky, resp. nahrádzať novými a taktiež bezpečnostné prvky).

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
Názov kapitoly v rozpočte (odstránenie poškodených častí chodníkov)
Popis účtovného dokladu / výdavku
Suma
2
Odstránenie jestvujúcej asfaltovej vrstvy (495 m )
3 638,25 €
2
Odstránenie poškodenej betónovej vrstvy do 200 mm (81,25 m )
2 396,88 €
Nakládka, odvoz a likvidácia sute (107,5 t)
2 859,50 €
8 894,63 € /10 673,56 € s DPH
Spolu za kapitolu

Názov kapitoly v rozpočte (ohraničenie chodníkov)
Popis účtovného dokladu / výdavku
Ručný výkop na osadenie sadových obrubníkov (26,8 m3)

Suma
951,40 €

Výšková korekcia kanalizačných šácht a iných predmetov (8 ks)
1 800,00 €
2
Betonáž podkladovej vrstvy s násypom a zhutnením podložia + oceľová výztuž (81,25 m )
3 128,13 €
Dodávka a osadenie obrubníkov s obetónovaním (175 m)
2 415,00 €
8 294,53 € /9 953,44 € S DPH
Spolu za kapitolu
Názov kapitoly v rozpočte (dobudovanie chodníkov)
Popis účtovného dokladu / výdavku
Suma
2
Ošetrenie jestvujúceho betónového podkladu spojovacím mostíkom (495 m )
2 277,00 €
Preliatie podkladu asfaltom a následná aplikácia asfaltového betónu s rozprestretím
a zhutnením hr. do 80 mm (495 m2)
12 672,00 €
Vystuženie dilatačných škár (189 m)
1 304,10 €
2
Ochranné prekrytie priľahlých plôch (265 m )
583,00 €
Vedľajšie rozpočtové náklady stavby (8% ZRN)
2 838,02 €
Spolu za kapitolu
19 674,12 € / 23 608,94 €
Názov kapitoly v rozpočte (vybudovanie dopravného ihriska a hracích plôch a ich vybavenie)
Popis účtovného dokladu / výdavku
Suma
Maľovanie farebných čiar detského dopravného ihriska a hracích plôch
1 450,00 €
Vybavenie detského ihriska (prenosné dopravné značky, bicyklíky, kolobežky, prilby,
bezpečnostné reflexné vesty)
3 353,40 €
Spolu za kapitolu
4 803,40 € /5 764,08 €
Spolu za celý rozpočet (bez DPH)
Celkové náklady na realizáciu zadania (s DPH)
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

41 666,67 €
50 000,00 €

