
 

Názov projektu: 
 

Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2 
  
 
Kód projektu ITMS2014+:     NFP302040N891 
Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program (IROP 2014-2020) 
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 

prostredie 
Investičná priorita:             4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 

revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených 
priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na 
zníženie hluku 

Špecifický cieľ:  4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a 
mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku. 

 
Obdobie realizácie:    18 mesiacov   
Celkový rozpočet projektu:                           371 940,70 EUR 

Výška oprávnených výdavkov:                     363 222,00 EUR (100 %) 

Nenávratný finančný príspevok:                   345 060,90 EUR (95 %) 
 
Cieľ projektu: 
Hlavným cieľom projektu je kompletne revitalizovať uvedený obytný priestor (ďalej len  
„vnútroblok“) formou realizácie opatrení na zníženie hluku, umiestnením prirodzených 
krajinných prvkov, inštaláciou mestských prvkov drobnej architektúry a mestského mobiliáru, 
zazelenaním exponovaných miest, ako aj zavedením osobitného manažmentu dažďovej vody 
a realizáciou ďalších súvisiacich opatrení.   
 
Popis projektu: 
Hlavnou aktivitou projektu je komplexná úprava vnútrobloku ako aj z vybudovania chodníkov 
pre peších, športových a rekreačných plôch pre všetky vekové kategórie. V rámci spevnených 
plôch sa pri prvkoch pre deti (pieskovisku, balančnej zostave hojdačke a šmykľavke) navrhuje 
povrch z liatej gumy EPDM z dôvodu bezpečnosti na dopadový povrch. Pieskovisko sa 
navrhuje v severozápadnej časti riešeného územia. Šmykľavka pre menšie deti sa zapustí do 
svahu, čím sa využije terénne prevýšenie valu. Na vale sa ako prístup umiestni terénne 
schodisko z prefabrikovaných betónových dielov s čiastočným sedením. Pokračovaním prvkov 
v juhozápadnej časti riešeného územia je drevená pergola s dvomi zostavami stolovania. 
Priestor je možné v budúcnosti doplniť grilom, v návrhu sa počíta so spevnenou plochou pre 
osadenie. Celková dĺžka realizácie aktivít projektu je naplánovaná na 18 mesiacov. 
Merateľným ukazovateľom projektu bude počet vytvorených alebo obnovených otvorených 
priestranstiev v mestských oblastiach. 
 



 

 

 

 


