Obec Hronsek na základe žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Žiadateľ:
Názov projektu:

Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci
Hronsek
NFP302040P749
predkladanie IROP-PO4-SC431-2017-16

Kód PZ/žiadosti o NFP:
Kód
výzvy
na
PZ/výzvy/vyzvania:
Maximálna výška NFP:
354 331,91 Eur
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu
aktivít projektu:
372 980,96 Eur
Krátky opis projektu:

Projekt rieši obnovu kaštieľskeho parku v obci Hronsek na parcelách KN-C 41/1, 41/2, 42, 43
a 44/15 v katastrálnom území obce Hronsek. Objekt kaštieľa, nachádzajúci sa v
severozápadnej časti parku, nie je predmetom riešenia tohto projektu. Park s fontánou sa
nachádza medzi ulicami Záhumnie a Hronsecká cesta. Súčasťou plochy parku je aj objekt
obecného úradu, stojaci v severovýchodnej časti areálu. Riešená plocha je rovinatého
charakteru, dopravne prístupná existujúcim napojením z oboch ulíc (Záhumnie, Hronsecká
cesta). Park sa nachádza v centrálnej časti obce v susedstve plôch vyhradených pre
individuálne bývanie.
Projekt sa zameriava sa na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný
odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty
riešených plôch 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.
Súlad s očakávanými výsledkami podpory IROP bude zabezpečený výsadbou pásov zelene
v riešených územiach, začlenením predtým málo využívaných plôch do aktívnejšieho využívania
obyvateľmi, bude zabezpečená väčšia starostlivosť o územia, keďže existuje predpoklad, že
zvýšený výskyt obyvateľov v oblasti prirodzene podporí záujem o okolité prostredie. Vytvorením
multifunkčných zón, vytvorením zelenej steny predstavujúci systémový prvok znižovania
hlučnosti a prašnosti prostredia a výsadbou zelene sa zabezpečí posilnenie ekologickej stability
a zlepšenie sídelného prostredia. Vysadená zeleň ako adaptačné opatrenie, má zároveň významný
podiel v snahe o zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými zmenami. V neposlednej rade má
revitalizované prostredie významný vplyv aj psychickú rovnováhu človeka .
V riešenej oblasti je bezbarierový pohyb po spevnených plochách v rámci územia. Výsledky
realizácie projektu budú prístupné pre všetkých obyvateľov obce. Zároveň bol zohľadnený výber
správnej vegetácie, použitá zeleň je vhodná do predmetného územia, pričom bolo prihliadané na
nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a aj jednoduchú údržbu drevín.

