REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA SNP V DETVE
Ďalšou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, ktorú Mesto Detva podalo, bola žiadosť
na Rekonštrukciu Námestia SNP v Detve. Žiadosť bola podaná v 09/2009 v rámci Operačného
programu Regionálny operačný program, Prioritná os 4. Regenerácia sídel, Opatrenie 4.1a
Regenerácia sídel – samostatne dopytovo orientované projekty.
Naša žiadosť bola schválená a dňa 21.05.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky a Mestom Detva.
Vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie
vo výške 85% a 10% príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bude môcť Mesto Detva
zrekonštruovať temer celé Námestie SNP. Mesto Detva sa na projekte podieľa 5% spolufinancovaním
oprávnených výdavkov, financovaním neoprávnených výdavkov a prácami na predprojektovej
a projektovej príprave, inžinierskej činnosti, dozorovaním stavebných prác týkajúcich sa
neoprávnených výdavkov, koordináciou projektu a propagáciou projektu. Na prácach sa podieľajú
aj externí pracovníci (externý manažér, stavebný dozor, externý obstarávateľ). Ich financovanie
je zabezpečené z rozpočtu projektu.
Schváleným projektom bude z veľkej časti doplnená dlhoročná snaha Mesta Detva o postupnú
revitalizáciu celého historického jadra mesta.
Stavebná projektová dokumentácia rieši kompletnú rekonštrukciu Námestia SNP. Z dôvodu,
že mesto nesplnilo podmienku výzvy, a to mať počet obyvateľov nad 15 000 v čase podania žiadosti,
nebolo možné požiadať o príspevok na celý rozsah plánovaných rekonštrukčných prác.
Rekonštrukčné práce boli následne rozdelené na 2 etapy. V 1. etape (ktorá je financovaná
z projektu) bude zrekonštruovaná prevažná časť komunikácií, spevnených plôch a chodníkov,
dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, osadená časť nových autobusových zastávok, sadovnícke
úpravy, osadená drobná architektúra, rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, prekládka NN
sietí a slaboprúdových rozvodov. V 2. etape bude zrekonštruovaná zostávajúca časť plochy
popri Detvianskom potoku, a to: zostávajúca časť komunikácií a spevnených plôch a s nimi súvisiaca
časť dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, časť drobnej architektúry, sadovníckych úprav
a osadenie nových lávok pre peších. Práce boli rozdelené tak, aby v 1. etape bola zrekonštruovaná
prevažná časť námestia, vrátane riešenia automobilovej a autobusovej dopravy, a Námestie SNP
mohlo byť po jej ukončení plne využívané verejnosťou.
Po ukončení kontroly procesov verejných obstarávaní v 04/2011 bolo Mesto Detva vyzvané
Riadiacim orgánom SO/RO na podpis zmluvy s víťazom súťaže – Skanska SK, a.s..
Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 20.05.2011 s termínom realizácie stavebných prác
07/2011 – 07/2012.
Termín začatia stavebných prác bol, z dôvodu konania Folklórnych slávností pod Poľanou,
presunutý na 2. polovicu júla 2011 a termín ukončenia stavebných prác bol zazmluvnený tak, aby
rekonštrukčné práce na Námestí SNP boli ukončené do termínu konania Folklórnych slávností
pod Poľanou v roku 2012.
Odovzdanie staveniska sa konalo 15.07.2011 a práce na rekonštrukcii námestia začali
18.07.2011.
Súčasťou rekonštrukcie námestia je aj výrub stromov, bez ktorého nie je možné zrealizovať
projektový zámer.
Rekonštrukcia súčasných plôch Námestia SNP je potrebná z viacerých hľadísk najmä preto,
aby sa z námestia vytvoril priestor pre peších návštevníkov s dostatočnými prvkami pre relaxáciu,

oddych a spoločensko – kultúrne vyžitie, čo bolo pomienkou výzvy v rámci Regionálneho operačného
programu.
Rekonštrukcia námestia vyžaduje potrebu nasledujúcich zásahov:
- usporiadanie dopravy (pešia, automobilová, autobusová, zásobovacia, stacionárna),
- oprava nevyhovujúceho stavu spevnených plôch – povrchov z hľadiska nevhodnosti použitého
materiálu, nedostatočnej pochôdznosti, nedostatočnej šírkovej dimenzie komunikácií
a chodníkov, nedostatočné odvodnenie povrchových vôd, zlé spádové smerovanie
a tvarovanie plôch, ...
- odstránenie bariér – výškových rozdielov a schodov,
- zabezpečenie bezbariérovosti územia,
- obnova, revitalizácia a náhrada dožívajúcej, prestárlej a zdravotne nevyhovujúcej zelene, často
nevhodne orezávanej, ošetrovanej a vysadenej živelne bez overenia rodovej, druhovej
a následne aj kompozičnej vhodnosti do daného prostredia,
- prekládky inžinierskych sietí technickej infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia, ktorých
realizácia je pre následnú komplexnú obnovu námestia nevyhnutná.
Návrh sadových úprav pre Námestie SNP v Detve vychádza z terénnych prieskumov
inventarizácie a navrhovaného stavebného riešenia pre záujmové územie. Hlavným cieľom návrhu
sadových úprav je dotvoriť námestie tak, aby pôsobilo na obyvateľov i návštevníkov mesta
harmonicky, vytváralo priestor pre oddych a stretávanie sa. Zároveň bola snaha navrhnúť zeleň tak,
aby zjednotila priestor námestia a dopĺňala stavebné prvky.
Z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu, prehustenej výsadby a aj pre rozmiestnenie
nových architektonicko-stavebných prvkov námestia musí byť asanovaná väčšia časť pôvodnej
vegetácie. Pôvodná trojradová výsadba na vyvýšenej ploche na námestí bude nahradená novou
výsadbou charakteru aleje.
Navrhovaný sortiment rastlín bol vyberaný s ohľadom na miestne klimatické podmienky,
podmienky vznikajúce na plochách typu námestie (zasoľovanie, obmedzený koreňový priestor, vysoké
letné teploty, ...) a vychádzal aj z tradície určitých druhov v regióne. Do výsadby bol na základe
tradície napríklad vnesený smrek, ktorý sa nachádza aj v erbe mesta. Okrem výsadby nových stromov
a kríkov bude zeleň doplnená aj drevinami pestovanými v nádobách.
Špecifickým cieľom projektu Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve je vytvorenie kultúrno –
oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Zvýšenie atraktivity
mesta a regiónu z hľadiska turizmu. Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry.
Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí. Zvýšenie estetickej úrovne verejného prietranstva.
Skvalitnenie životného prostredia. Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta. Odstránenie bariér
a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým.
Tak, ako nám celé desaťročia slúžil starý park, si všetci, ktorí sa podieľame na realizácii
rekonštrukcie Námestia SNP, prajeme, aby námestie v novom šate slúžilo obyvateľom
a návštevníkom mesta k ich spokojnosti.
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