Obec Kuraľany podala dňa 28. októbra 2015 žiadosť z Environmentálneho fondu o podporu
formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny (POD) na rok 2016.
Program obnovy dediny je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja
vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku.
Nositeľom POD na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR. Organizáciou a
odbornou garanciou POD na Slovensku bola poverená Slovenská agentúra životného
prostredia, ktorá poskytuje pre obce poradenstvo, spracúva metodické podklady, zabezpečuje
monitoring dotácií, propagáciu, osvetu, vzdelávanie, medzinárodnú spoluprácu.
Cieľom programu je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory
vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého
životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj
environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto
prostredia.
V obnove dediny je dôležitá spoluúčasť jej obyvateľov a spolupráca odborníkov smerovaná k
zachovaniu kultúrnej kontinuity, tradícií a charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a
krajiny.
Žiadosť o dotáciu bola schválená
Názov projektu :

Oddychovo - relaxačná mikrozóna pred multifunkčným ihriskom osadenie prvkov drobnej architektúry

Miesto realizácie projektu : obec Kuraľany, okres Levice
Riadiaci orgán :

MŽP SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia,
Program obnovy dediny

Stav :

uzatvorená zmluva so Slovenskou agentúrou životného prostredia

Začiatok realizácie aktivít projektu :

01/2016

Ukončenie realizácie aktivít projektu :

10/2016

Cieľ projektu :

Kuraľany sa nachádzajú 10 km od centra regiónu, Želiezoviec. Sú
jednou z charakteristických obcí Podunajskej nížiny.
Zaznamenávame trend rekonštruovania starších rodinných domov,
prevažne mladými rodinami, máme materskú školu, detské
ihriská, park a viacúčelové športové ihrisko. Našou prioritou je
udržať mladých ľudí v obci a starším dať priestor pre
plnohodnotný život. Jedným z cieľov ako dodržať túto filozofiu je

aj obnova verejných priestranstiev v obci a ich plnohodnotné
funkčné využitie. Takouto plochou je aj plocha pri multifunkčnom
ihrisku, kde chceme osadiť prvky drobnej architektúry.
Pri multifunkčnom ihrisku, sme osadili prvky drobnej architektúry:
Lavička, konštrukcia z drevených dosák 2
upevnená
na
oceľových nohách
Stôl do altánku, konštrukcia z drevených 1
dosák upevnená na
oceľových nohách
Lavice na sedenie ku stolom, konštrukcia 2
z drevených dosák
upevnená
na
oceľových nohách
Informačná tabuľa s drevených dosák a 1
hranolov
Kôš na odpad, drevená konštrukcia 1
upevnená
na
oceľových nohách
Prístrešok so šikmou strechou
1
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ks

ks

ks
ks

ks

Prvky si obec zabezpečila dodávateľskou formou, podľa rozpočtu, ktorý
je časťou zmluvy o dielo s dodávateľom. Boli vyrobené na princípe,
kde hlavným materiálom je drevo s povrchovou úpravou, ktorá prizná
štruktúru materiálu. Betónové pätky na montáž altánku sme si zhotovili
svojpomocne brigádnickou formou, pod odborným dozorom, na
základe výkresu, ktorý nám bezplatne dodal dodávateľ, samotnú
montáž na tieto pätky zabezpečil dodávateľ, nakoľko ide o odbornejšiu
prácu, vyžadujúci si remeselnú zručnosť a skúsenosti. Ostatné prvky,
ktoré nám firma dodala sme si založili sami, brigádnicky do betónových
základov, pred čím sme samozrejme upravili terén, aby bolo možné túto
prácu realizovať. Brigádnicky sme realizovali aj úpravu terénu po
stavebných prácach na projekte. Finálnou etapou nášho zámeru bude
v roku 2017 aj úprava zelene, výsadba trávnika a nízkej zelene
miestnych druhov - taktiež túto činnosť plánujeme uskutočniť
brigádnicky. V rámci textu na informačnej tabuli, plánujeme inštalovať
logo - Programu obnovy dediny, aby sme upozornili občanov a
návštevníkov obce, že tento projekt s cieľom zlepšenia životného
prostredia v našej obci, sme v prevažnej miere uskutočnili z jeho
prostriedkov.

Spoluúčasť obce :
Celkové náklady projektu s DPH :

320,00 €
5 320,00 €

