Naša obec sa v r.2018 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 projektom
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – ulica Za nožiarňou

Náš projekt bol v máji 2018 schválený.
Projekt zahŕňa parcelu 221/1, ktorá sa nachádza na ulici Za nožiarňou v blízkosti obytných domov a
neďaleko železničnej trate a zameriava sa na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre
každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej
hodnoty riešenej plochy budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Charakter prinesie fyzický, psychologický a emocionálny
prínos pre obyvateľov, čo prispeje k zdravotno-rekreačnej a zároveň aj ekologicko-stabilizačnej
funkcii. Cieľom realizácie projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov územia pomocou výsadby
zelene.
V súčasnej dobe je parcela nevyužívaná, nenachádzajú sa na nej žiadne stromy ani kríky, iba trávnatý
porast. Územie sa nachádza medzi miestnou obslužnou asfaltovou komunikáciou a obytnou zónou,
neďaleko je vedená železničná trať.
Aj napriek starostlivosti pôsobí celý priestor zanedbaným dojmom. Územie neplní oddychovorekreačnú funkciu, v súčasnosti je obyvateľmi prakticky nevyužívaný. Jeho revitalizácia sa javí ako
nevyhnutná z pohľadu estetického, ako aj z pohľadu bezpečnosti a ďalšieho využívania obyvateľmi.
Koncepcia revitalizácie priestoru vychádza z identifikovaných potrieb obyvateľov, platnej legislatívy a
súčasných koncepcií organizácie verejnýchpriestranstiev s touto funkciou
-

nedostatočný stav zelenej infraštruktúry v kontexte so zmenou klímy
absencia drevín a krovín
abencia infraštruktúry: ihrísk, športovísk, mobiliáru
nevyhovujúci estetický vzhľad priestoru
nevyužívanie verejnej plochy obyvateľmi
snaha obce o oživenie verejného priestoru

Na predmetnej parcele bude vhodná plocha pre oddychovú zónu s detskými ihriskami pre malé aj
väčšie deti. Oddychovú zónu bude tvoriť hlavne chodník so zámkovej dlažby s lavičkami pre oddych,
ďalším mobiliárom a stredne vysokými stromami, ktoré majú za účel tieniť okolie lavičiek. V tejto časti
sa budú nachádzať detské zostavy s hojdačkami, šmýkalkami, preliezkami atď.
Všetky revitalizované plochy budú nanovo zazelenené a v okolí je navrhovaná zeleň s vhodnou
skladbou, ktorá bude spĺňať požiadavku nízkej alergicity. Živé oplotenia zamedzia hlavne prašnosti a
hluku od cesty.

