
 
 
 

  

  

  

Názov projektu: 

Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom 
mlyne v Trnave 

 

 

Kód projektu ITMS2014+: 302071BZB5 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (2014-2020) 

Prioritná os:  7. REACT-EÚ 

Investičná priorita:              7.1     Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a 

príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

Špecifický cieľ:   7.3  Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 
oblastiach 

Plánované obdobie 

realizácie:  
1/ 2023 – 8/ 2023 (8 mesiacov). 

  

Celková výška oprávnených výdavkov projektu (COV): 877 200,03 EUR 

Nenávratný finančný príspevok:  833 340,03 EUR (95 % COV) 

- z toho výška finančnej podpory z EÚ:   833 340,03 EUR (95 % COV) 

 

Cieľ projektu: 

Cieľom realizácie investičného projektu je prispieť k zlepšeniu environmentálnych aspektov v meste, a 
to prostredníctvom revitalizácie vodnej plochy Horného rybníka a dotknutého územia v lokalite Kamenný 
mlyn v Trnave, umiestnením prirodzených krajinných prvkov v lokalite, zazelenaním exponovaných miest, 
inštaláciou mestských prvkov drobnej architektúry a mestského mobiliáru a to pri ponechaní prírodného 
charakteru územia. 

Realizáciou projektu sa revitalizuje a sprístupní verejnosti vodná plocha a bezprostredné územie s 
vysokou ekostabilizačnou hodnotou vo výmere viac ako 2 700 m2. 

 

Projekt svojím výsledkom prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia, posilneniu ekologickej stability a zlepšeniu 
sídelného prostredia prostredníctvom vybudovania rozsiahleho prvku zelenej infraštruktúry v meste 
Trnava. Realizáciou projektu sa v dotknutom území významne revitalizuje prírodné priestranstvo s 
vysokou ekostabilizačnou hodnotou vo výmere viac ako 2 700 m2 s perspektívou vzniku prirodzených 
ekokoridorov. Sprístupnením dotknutého územia vodnej plochy príde aj k rozšíreniu plochy prírodného 
zeleného parku v lokalite Kamenný mlyn v Trnave. 

  

Popis projektu: 

Hlavnou aktivitou projektu je:   C. Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom 
mlyne v Trnave - v rámci hlavnej aktivity projektu bude realizovaná krajinná architektúra zahŕňajúca 
revitalizáciu zelene a vybudovanie vodnej záhrady. Cieľom hlavnej aktivity je revitalizácia zeleného parku 
a vodnej plochy - Horného rybníka a dotknutého územia v lokalite Kamenný mlyn v Trnave a jej 
sprístupnenie pre obyvateľov mesta, okolitých obcí a širokej verejnosti. 

 

Merateľné ukazovatele projektu:  

• P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry; celková cieľová hodnota: 1 

• P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach; celková 
cieľová hodnota: 2 726 m2 


