Naša obec sa v r.2017 zapojila do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky o nenávratný finančný príspevok IROP-PO4-SC431-2017-16 na zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním
systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku s projektami
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
a
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 2. etapa

V decembri 2017 bol projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry schválený a v marci 2018 bola
schválená 2. etapa.
Projekty sa zaoberajú vybudovaním prvkov zelenej infraštruktúry v centrálnej časti obce Slovenská
Ľupča. V uvedenej časti obce, v blízkosti katolického a evanjelického kostola sa nachádza obecný
park, v ktorom sa konajú spoločenské a kultúrne podujatia obce a jeho revitalizáciou sa dosiahne
vyššia hodnota uvedeného územia (priestor pre kultúrne podujatia, oddychová zóna, zóna pre deti,
výsadba zelene).
Realizáciou aktivít projektu má prísť k vytvoreniu kvalitného prostredia pre príjemné trávenie voľného
času obyvateľmi obce, k zlepšeniu ekologickej stability a celkového obrazu sídelného prostredia.
Medzi ciele patrí vytvorenie spoločensky, kulúrne, sociálne a hygienicky vyhovujúceho prostredia a
vytvorenie moderného prostredia s dostatočným podielom zelene s dôrazom na poskytnutie prístupu
využívania pre rôzne vekové kategórie ľudí s možnosťou výberu viacerých typov záujmových aktivít.
Cieľom projektov je zároveň spríjemniť a vizuálne zatraktívniť a prostredníctvom výsadby zelených
prvkom esteticky oživiť prostredie obce.
Spoločné aktivity na zrevitalizovanom území podporia súnaležitosť s okolím a komunitou, pričom
napomôžu k silnejšej zainteresovanosti občanov na skrášlovaní vzhľadu obce. Nové reprezentatívne
plochy s moderným riešením prispejú k pocitu hrdosti na vlastné okolie. Napomôže sa budovaniu
dobrých vzťahov s ostatnými obyvateľmi a zvýši sa účasť jedinca na dianí v obci za zlepšenia
kultúrneho vyžitia. Výsadbou novej zelene sa prispeje k zlepšeniu druhovému zloženia zelene v obci,
podporí sa ekologická stabilita územia a zároveň aj jeho spojitosť. Využívaním zóny príde k zlepšenej
údržbe a k zvýšeniu záujmu o predmetné územie.
Výsledky projektu zahŕňajú aj výsadbu živého plotu s úmyslom vytvoriť zelený akcent v území medzi
revitalizovanou zónou a zvyškom obce. Ide o prvok dôležitý z hľadiska vymedzenia priestoru a plnenia
estetickej funkcie, pričom zároveň dopĺňa množstvo zelenej infraštruktúry v obci.
V zrevitalizovanom území vznikne viacero typov zón umožňujúcich vykonávať variabilné činnosti.
Vznikne malé námestie pre stretávanie občanov pri významných udalostiach v obci s oddychovou
zónou. Námestie naväzuje na zónu pre kultúru a zábavu s pódiom. Vysadenie živého listnatého plotu
ako ďalšieho prvku zelenej infraštruktúry predstavuje prirodzený prvok umožnujúci prežívanie živých
organizmov, zlepšuje priepustnosť krajiny a pôsobí ako styčný prvok medzi revitalizovaným územím a
zvyškom obce. V rámci celého priestoru bude vysadená zeleň viacerých výškových úrovní, zeleň bude
vysadená strategicky s cieľom poskytovať tieň luďom na lavičkách a vhodne dotvára ucelený priestor.
Funkcia zrevitalizovaného územia bude reprezentatívna, kultúrna, hygienická, ekologická a estetická.

