Informácia o podaní žiadosti na poskytnutie
a rekonštrukcie trafostanice - VÚC-BSK

dotácie

na

detské

ihrisko

Tento bod uviedol prednosta OcÚ, ktorý oboznámil prítomných poslancov
a občanov s tým, že dňa 28. 01. 2016 podala obec Častá na VÚC-BSK žiadosť
o poskytnutie dotácie vo výške 2.555 € na rekonštrukciu technickej pamiatky
trafostanice v Obci Častá s ktorej vypracovaním nám pomohol pán poslanec Peter
Tatranský. Táto žiadosť bola zo strany VÚC-BSK kladne vybavená v zmysle e-mailovej
komunikácie zo dňa 06. 04. 2016 a obec dostala na túto investičnú akciu dotáciu vo
výške 1.000,- €.
Prednosta k tejto žiadosti uviedol, že zámerom tohto projektu je obnoviť a pre
budúce generácie zachovať technickú pamiatku transformačnú stanicu v obci Častá.
Cieľom je obnoviť vonkajší vzhľad tejto tehlovej stavby, do jej vnútra inštalovať starší
transformátor, vstupné dvere nahradiť novými sklenenými dverami a tak sprístupniť aj
vnútro tejto technickej pamiatky pre obyvateľov a návštevníkov našej obce.
Samozrejmosťou by bolo vnútorné a vonkajšie osvetlenie objektu. Pred transformátorovú
stanicu by sa osadila informačná tabuľa vo viac jazyčnej mutácií s údajmi o technickej
stavbe a jej histórií (údaje sa zachovali a máme ich k dispozícií). Okolie transformačnej
stanice sa zrevitalizuje položením zámkovej dlažby na šírku cca jeden meter od objektu
zo všetkých strán. Do zámkovej dlažby z jednej strany sa osadí symbol blesku. Do vnútra
sa umiestni historický už nepoužívaný transformátor a vnútro sa zariadi do pôvodného
stavu (podľa dostupných informácií alebo podľa podobných ešte prevádzkovaných
trafostaníc). Vo vnútri ako podklad pod transformátor sa uloží zámková dlažba.
Prednosta OcÚ ďalej uviedol, že obec Častá dňa 14. 03. 2016 podala na VÚC-BSK
žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 2.487 € na projekt: bezpečné detské ihrisko v obci
Častá v areáli futbalového ihriska. Táto žiadosť bola zo strany VÚC-BSK kladne vybavená
v zmysle e-mailovej komunikácie zo dňa 29. 03. 2016 a obec dostala na túto investičnú
akciu dotáciu vo výške 2.487,- €, Rozpočet na dobudovanie detského ihriska bude
doplnený spolufinancovaním obce z rozpočtu vo výške cca 1.622 € z položky 9. 3.
prevádzka športových zariadení.
V rámci projektu chce obec dobudovať na Sokolskej ulici v areáli futbalového
ihriska, detské ihrisko pozostávajúce z novej informačnej tabule, hojdačky na pružine,
reťazovej dvojhojdačky, lezeckej steny dvojdielnej, vonkajším fitness strojom Orbitrek.
Všetky zariadenia budú mať bezpečnostné certifikáty, budú prevažne z materiálov kov a
drevo s dlhodobou životnosťou. Súčasne chceme opraviť a vylepšiť stávajúce ihrisko, aby
tvorilo s novými zariadeniami komplex detského ihriska. Pre túto príležitosť zorganizuje
obec brigádu na Sokolskej ulici pre svojpomocné práce (výkopy, drobná údržba). Ihrisko
bude voľne prístupné v rámci schváleného prevádzkového poriadku detského ihriska.
Železné zastarané preliezky sú z pohľadu bezpečnosti
nevyhovujúce. Pre deti je
v súčasnej dobe k dispozícii len pieskovisko a jedná hracia zostava. Železné konštrukcie
sú čiastočne alebo úplne nevyhovujúce. Konkrétnym výsledkom po zrealizovaní projektu
bude dobudované detské ihrisko s nainštalovanou informačnou tabuľou, hojdačkou na
pružine, reťazovou dvojhojdačkou, lezeckou stenou dvojdielnou, vonkajším fitness
strojom Orbitrek. Všetky použité komponenty boli vybrané s ohľadom na ekologické a
estetické parametre s najväčšou možnou bezpečnosťou a certifikátmi v súlade s normou
ČSN EN 1176. Ihrisko bude voľne prístupné pre všetky deti, kde budú mať možnosť
bezpečne tráviť voľný čas a rozvíjať svoje fyzické i psychické zručnosti. Náš projekt bude
slúžiť celej komunite v oblasti Sokolskej, nielen v panelových domoch, ale aj okolitých
rodinných domoch a tiež najmä rodinám s malými deťmi. Taktiež ho budú môcť využívať
deti z materských škôl. Dobudovaním lezeckej zostavy a ostatných prvkov sa zvýši
pohybová aktivita a fyzická zdatnosť detí a mládeže. Očakávané kvalitatívne výsledky
projektu: - bezpečnejšie, kvalitnejšie a bohatšie vybavené ihrisko - psychomotorický
rozvoj detí - zlepšenie medziľudských vzťahov - zlepšenie občianskeho podvedomia –
skultúrnenie prostredia Očakávané kvantitatívne (merateľné) výsledky projektu: zníženie počtu zranení na preliezkach a ostatných prvkoch ihriska - zefektívnenie

komunikácie a činnosti dotknutej komunity pre ďalší rozvoj sídliska a obce. V tomto
bode vystúpila poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie Ľubica Opálková, ktorá
v mene komisie požiadala o ukončenie nájmu s vlastníkmi reklamných tabúľ a ich
odstránenie, zákaz lepenia plagátov a propagačných materiálov na trafostanicu po
realizácii stavebných prác na objekte.
Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok informáciu o podaní
žiadosti na poskytnutie dotácie na detské ihrisko a rekonštrukcie trafostanice - VÚCBSK.
Uznesenie č. 8-II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Častej berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon
o obecnom zriadení) informáciu o podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na detské
ihrisko a rekonštrukcie trafostanice - VÚC-BSK.

