
 
 

Projekt: „ Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“ 
bol realizovaný v roku 2017 

Výška poskytnutého grantu: 2 483,00 EUR 

 
Zámerom nášho projektu „Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“ bolo 

revitalizovať nevyužitý priestor pri ZŠ a pri vybudovanom multifunkčnom a detskom ihrisku, 
ktorý sa stával miestom nelegálnych skládok. Bol to priestor znečistený a zaburinený, pretože 
z hľadiska lokalizácie sa nachádza v odľahlej časti obce. Sme presvedčení, že  realizáciou 
výstavby dreveného altánku sa nám podarilo vybudovať akúsi oázu pre relax a odpočinok 
detí, mládeže a obyvateľov obce. Zároveň to je ideálne miesto pre výuku detí základnej školy 
a materskej školy  a aj pre organizovanie podujatí v obci zameraných, aj na environmentálnu 
výchovu a ochranu životného prostredia. Napokon zámerom nášho projektu bolo ukázať 
občanom obce ako sa dá zveľadiť obec, aj za ich pomoci.  

Projekt bol podporený z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie 
http://karpatskanadacia.sk/ a U. S. Steel Košice, s.r.o.. 

Práce projektu začali prípravnými prácami, ktoré spočívali v odburinení, vykosení, 
uprataní pozemku  a vykonaní terénnych prác. Tie zahŕňali výkopové práce , osadenie stavby 
v teréne, položenie obrubníkov, zásyp kamennou drťou a následne bolo vykonané zhutnenie. 
Napokon na ohraničenú plochu bola položená zámková dlažba ako podklad uvedeného 
altánku. Tieto práce boli uskutočnené jednak pracovníkmi obecného úradu, ale aj za  výraznej 
brigádnickej účasti členov dobrovoľného hasičského zboru a  členov  školského športového 
klubu pri základnej škole. Samotnú výstavbu  altánku vzhľadom na obtiažnosť stavby 
realizovala stolárska firma za pomoci pracovníkov obecného úradu a brigádnikov.  V altánku 
sme osadili6 drevených lavičiek a 2 drevené stoly. V jeho blízkostibol z prírodného materiálu 
– kameňa vybudovaný kamenný chodník a ohnisko. Zároveňtento priestor budeme 
zveľaďovať výsadbou zelene, a doplníme ho o ďalšie prvky určené pre relax. 

Dokončením uvedeného projektu sa náš zámer naplnil, čo nás veľmi teší. Výstavbou 
sa výrazne zmenila tvár tejto lokality. Došlo k výraznému skrášleniu prostredia v tejto časti 
obce. Veríme a sme presvedčení, že vybudovaním altánku sme prispeli zároveň k tomu, že 
obyvatelia dediny si budú tento priestor chrániť pred znečistením a budú ho ďalej udržiavať a 
zveľaďovať.     

 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu Spoločne pre región  

Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.“ 

http://karpatskanadacia.sk/

