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C. OPIS PROJEKTU
1.

Názov projektu

Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Žihárec – I. etapa
2.

asový predpoklad realizácie projektu

Predpokladaný za iatok realizácie projektu (mm.rrrr)
Predpokladané ukon enie realizácie projektu (mm.rrrr)
3.

11.2012
12.2012

Miesto realizácie projektu v NSK

Okres Obec Katastrálne územie
Ša a Žihárec
Žihárec
4.

Ciele projektu

Obec Žihárec leží v Podunajskej nížine ne aleko rieky Váh. Obec s 1683 obyvate mi
patrí do Nitrianskeho kraja, do okresu Ša a a je sú as ou mikroregiónu Csángó. V obci
Žihárec sa plánuje vybudovanie nového chodníka popri ceste II. triedy a vybudovanie
parkoviska pri cintoríne. Chodník pre peších je navrhnutý po pravej strane jestvujúcej
komunikácie od cintorína až k poslednej ved ajšej ulice v obci. Celá stavba bude rozdelená do
6 etáp a v rámci projektu z dotácie NSK by sa realizovala I. etapa stavby. Povrchovú úpravu
chodníka bude tvori zámková dlažba.
Na absenciu chodníka v tejto lokalite sa celé roky s ažovali najmä chodci, ktorí
navštevujú cintorín, futbaloví fanúšikovia, ktorí pravidelne chodievajú na zápasy na futbalové
ihrisko a najmä chodci, ktorí sa dennodenne ponáh ajú na autobusové zastávky.
Špecifickým cie om projektu je zrealizova nový chodník so zámkovou dlažbou s oh adom
na bezpe nos obyvate ov a návštevníkov obce.
Výstavba chodníka bude udáva obci krajší vzh ad a bude ma podobný charakter ako
centrum obce, kde sa v rokoch 2010 a 2011 zrealizoval projekt Regionálneho opera ného
programu – 4.1 Regenerácia sídiel, v rámci ktorého boli tiež vybudované nové chodníky.
5.

Predmet projektu (podrobný popis aktivít projektu a ich obsah)

Predmetom projektu bude vybudovanie chodníka v obci Žihárec. Prvou aktivitou budú
zemné práce, ktoré pozostávajú z odstránenia ornice a úpravy podložia v zmysle projektovej
dokumentácie.
alšími aktivitami budú:
nákup materiálu
vytý enie stavby pod a výkresovej dokumentácie
výkop - pri pokládke zámkovej dlažby sa najprv pripravia výkopové práce
osádzanie obrubníkov- rozhranie konštrukcií s terénom bude oddelené pomocou
cestných betónových obrubníkov v úrovni terénu
dlažbové lôžko – miesto sa zasype štrkom a vyrovnáva sa latou
ukladanie dlažby
škárovanie – na vyplnenie škár sa použije stlmený materiál – zmes drobného kameniva
s cementom
úprava verejného priestranstva.

C. OPIS PROJEKTU
1.

Názov projektu

Výstavba detského ihriska a prvkov drobnej architektúry v obci Tešedíkovo
2.

asový predpoklad realizácie projektu

Predpokladaný za iatok realizácie projektu (mm.rrrr)
Predpokladané ukon enie realizácie projektu (mm.rrrr)
3.

11.2012
12.2012

Miesto realizácie projektu v NSK

Okres Obec Katastrálne územie
Ša a Tešedíkovo Tešedíkovo
4.

Ciele projektu

Obec Tešedíkovo sa rozprestiera v okrese Ša a, patriacom do Nitrianskeho VÚC,
južne od rieky Váh a severne od Malého Dunaja. V chotári Tešedíkova sú dve jazerá – ierne
jazero a Bystré jazero, ktoré patria medzi štátom chránené územia. Obec má záujem o aktívny
rozvoj a zlepšovanie kvality života v obci. Existuje ve a spôsobov, možností, ako obec
rozvíja . Od malých komunitných projektov, až po ve ké rekonštrukcie ciest, chodníkov,
osvetlenia, parku, a pod. Cie om tohto projektu je výstavba detského ihriska, ktoré mami kám
s de mi chýba. Drevené detské ihrisko sa bude sklada z rôznych moderných prvkov ako sú
k za ky, hojda ky at . Vybudovaním detského ihriska sa vytvorí možnos na to, aby deti a
mládež žili zdravšie. Pomocou ihriska budú vedie využíva svoj vo ný as aktívnejšie,
pohyblivejšie a hrou sa deti nau ia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých.
Detské ihrisko bude tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodi ov a
starých rodi ov týchto detí, ktorí takto spolo ne trávia svoj vo ný as.
alšou aktivitou bude osadenie lavi iek v po te 4 ks, ktoré budú slúži pre obyvate ov
obce.
5.

Predmet projektu (podrobný popis aktivít projektu a ich obsah)

Aktivity, ktoré sa budú uskuto ova v rámci realizácie projektu:
nákup detského ihriska
nákup lavi iek – lavice v po te 4 ks
dodávka detského ihriska a lavi iek
zemné práce, ktoré budú súvisie s montážou detského ihriska a s osadením lavi iek
montáž detského ihriska
osadenie lavi iek

C. OPIS PROJEKTU
1.

Názov projektu

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Vl any
2.

asový predpoklad realizácie projektu

Predpokladaný za iatok realizácie projektu (mm.rrrr)
Predpokladané ukon enie realizácie projektu (mm.rrrr)
3.

12.2012
12.2012

Miesto realizácie projektu v NSK

Okres Obec Katastrálne územie
Ša a Vl any Vl any
4.

Ciele projektu

Obec Vl any sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v strednej asti Podunajskej
roviny, na pravom brehu rieky Váh. Administratívne patrí do okresu Ša a. V obci sa nachádza
mnoho pamätihodností, ktoré dávajú obci pekný vzh ad, ale nachádzajú sa tu tiež objekty,
ktoré by potrebovali rekonštrukciu. Hlavným cie om projektu je preto rekonštrukcia
autobusových zastávok v obci, ktoré sú v zlom stave. Vedenie obce sa rozhodlo pre projekt
rekonštrukcie autobusových zastávok z dôvodu, že staré zastávky pôsobia rušivo na okolie a
tiež sú znehodnotené. Majú nevyhovujúce parametre a sú pravidelne ni ené vandalmi alebo sú
oblepované plagátmi. Autobusové zastávky budú rekonštruované v celkovom po te 4 ks.
Autobusové zástavky sa budú rekonštruova v asti obce Somola – zastávky na oboch
stranách, pri pohostinstve Rigó a pri Základnej škole. Jedna strana zo stien autobusových
zastávok bude slúži na reklamné ú ely. Nové autobusové zastávky zvýšia úrove cestovania
miestnych obyvate ov a výrazne prispejú k celkovému skrášleniu obce. Okrem samotnej
rekonštrukcie autobusových zastávok sa upraví tiež okolie autobusových zastávok.
Výsledkom projektu budú nové, moderné autobusové zastávky, ktoré obyvatelia obce
budú pravidelne využíva , zapájanie dobrovo níkov do aktivít v rámci úpravy verejných
priestranstiev v okolí autobusových zastávok.
5.

Predmet projektu (podrobný popis aktivít projektu a ich obsah)

V rámci realizácie projektu, ktorým sa zrekonštruujú autobusové zastávky v obci sa budú
uskuto ova nasledujúce aktivity:
- nákup materiálu, ktorý bude potrebný k realizácii projektu,
- montáž strechy,
- zemné práce súvisiace s rekonštrukciou autobusových zastávok,
- úprava verejného priestranstva v okolí autobusových zastávok,
- odstránenie vzniknutého tuhého komunálneho odpadu.

C. OPIS PROJEKTU
1.

Názov projektu

Výstavba prístrešku v obci Neded
2.

asový predpoklad realizácie projektu

Predpokladaný za iatok realizácie projektu (mm.rrrr)
Predpokladané ukon enie realizácie projektu (mm.rrrr)
3.

07.2012
08.2012

Miesto realizácie projektu v NSK

Okres Obec Katastrálne územie
Ša a Neded Neded
4.

Ciele projektu

Celkovým cie om projektu je zlepšenie základných služieb v obci Neded.
Cie om projektu je výstavba prístrešku vo forme predajného stánku v po te 1 ks, ktorý sa
bude vyzna ova mnohostranným využitím.
Pri rôznych príležitostiach bude slúži ako stánok na ob erstvenie alebo na predaj
chutných jedál. Obec by prístrešok využívala pravidelne rok o rok. Cie ovou skupinou
projektu sú predovšetkým miestny obyvatelia, návštevníci z okolitých obcí, ale i zahrani ní
hostia, ktorí pravidelne navštevujú obec v rámci obecných osláv. Obecné oslavy organizuje
vedenie obce každoro ne v letných mesiacoch a zú ast ujú sa na nich partnerské obce zo
zahrani ia. Prístrešok by sa využíval aj pri menších podujatiach ako napr. majáles, De detí,
tradi ná ochutnávka vín alebo sú až s medzinárodnou ú as ou, at ..
Projekt bude ma dlhodobý charakter z h adiska udržate nosti, nako ko sa prístrešok
bude využíva dlhodobo po as nasledujúcich rokov.
Výsledkom projektu bude nový prístrešok, ktorý sa využije na ob erstvenie a predaj
tradi ných jedál.
5.

Predmet projektu (podrobný popis aktivít projektu a ich obsah)

Predmetom projektu je výstavba prístrešku, ktorý by sa využíval pri rôznych
podujatiach v obci. Prvým krokom v rámci realizácie projektu bude nákup materiálu.
Nasledova budú konštrukcie tesárske (montáže), konštrukcie – krytiny tvrdé (zastrešenie) a
dokon ovacie práce (nátery). Zvislá nosná konštrukcia je navrhnutá zo st pov dreveného
reziva. Systém zastrešenia je vystužená, drevená, väzníková sústava. Priehradkové väzníky sú
uložené na nosných drevených trámoch. Nosná konštrukcia sedlovej strechy je z drevených
priehradkových väzníkov, ktoré sú uložené na drevených trámoch. Posledným krokom bude
úprava verejného priestranstva v okolí stánku, na ktorom sa budú podie a nezamestnaní
ob ania obce v rámci aktiva ných prác.

