
 
 

Projektový formulár: INVESTIČNÉ ZADANIE 

Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 
 
Názov zadania 

Realizácia oddychovej komunitnej zóny Pekné pole - Kopánka 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Martin Peciar 

 
Tematické zaradenie zadania podľa komunity 

Verejný priestor 

 
Anotácia (Stručný opis zadania) 

Realizácia jednoduchej záhradnej architektúry – výsadba trávnika, kríkov a stromov, 
osadenie lavičiek, odpadkových košov, nízkeho oplotenia, umiestnenie chodníka 

 
Cieľ zadania (Čo realizáciou zadania chcete dosiahnuť – jednou vetou) 

Vytvorenie priestoru na spoločné stretanie susedov a detí, tvorba a zlepšovanie vzťahov. 
Kultivácia verejného priestoru. 

 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Chýbajúce verejné plochy na stretanie sa ľudí v našej štvrti. 
Nevyužitý priestor, prítomnosť hlodavcov. 

 
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladané zadanie.) 

Riešením je výsadba, ohradenie a úprava celého priestoru, ktorý je predmetom zámeru, čím 
vytvoríme príležitosť pre ľudí stretnúť sa, tvoriť vzťahy a komunitu v oddychovej zóne, ktorá 
bude zároveň bezpečná pre deti. 

 
Čo je potrebné na realizáciu zadania (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne 
postup potrebný na realizáciu zadania.)  

Vyrovnanie terénu, odstránenie buriny, ohradenie priestoru zo strany cestných komunikácií, 
realizácia jednoduchých spevnených plôch, osadenie lavičiek a košov, výsadba zelene. 

 
Výstupy zadania (Popíšte, na čo bude zadanie slúžiť, komu a akou formou.) 

Vytvorený priestor bude slúžiť na oddych a relax, stretávanie sa ľudí z okolitých ulíc. 

 



Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je zadanie prioritne určené, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky zadania využívať.) 

Obyvatelia mestskej časti Pekné pole bez rozdielu veku 

 
Pokračovanie zadania (Popíšte, ako sa bude zadanie udržiavať a pokračovať aj v ďalších 
rokoch.) 

Predpokladáme údržbu vo vlastnej réžii formou služieb jednotlivých susedov podľa rozpisu. 

 
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 

Názov kapitoly v rozpočte výsadba trávnika 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 
Obrobenie pôdy kultivátorom 
( Hĺbka záberu nožov 0,10 m – 0,30 m ) vrátane kultivátora 330 € 

Obrobenie pôdy hrabaním 330 € 

 Založenie parkového trávnika mačinovaním v rovine a výsadba kríkov a stromov             1340 € 

Spolu za kapitolu                                                           2000 €  

 

Názov kapitoly v rozpočte osadenie lavičiek,odpadkových košov,nízkeho oplotenia a chodníka  

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Nákup a montáž lavičiek  5ks 650 € 

Nákup a montáž odpadkových košov 2ks 300 € 

Nákup a výsadba živého plota             1300 € 

Realizácia chodníka                                                             740 € 

Spolu za kapitolu                                                          2990 € 

Spolu za celý rozpočet                       4990 € 

 

 

 


