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Názov a sídlo prijímateľa: SENIORPARK n.o., Kvetnica 424, Poprad 

Názov projektu: „Revitalizácia centrálneho parku Poprad- Kvetnica“ 

Názov operačného programu:  Integrovaný regionálny operačný program 

Ciele projektu:  

 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 

Stručný opis projektu:  

Projekt “Revitalizácia centrálneho parku Poprad Kvetnica” sa zameriava na regeneráciu zeleného 

priestranstva, ktoré slúži obyvateľom obytných domov a domova seniorov v mestskej časti Kvetnica – 

Poprad. Dominantnou časťou projektu je riešenie priestranstva pomocou prvkov zelenej infraštruktúry 

a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov 

znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Vo vymedzenom riešenom území sa v súčasnosti nachádza 

centrálny park s  kombinovanou asfaltovo trávnatou plochou, chodníkmi pre peších a teleso obslužnej 

komunikácie. Riešené územie je zo západu ohraničené štátnou cestou I/67, zo severnej strany objektom 

bytového domu a objektmi zariadenia pre ubytovanie a opatrovateľské služby SENIORPARKU, z východnej 

strany bytovým domom a obslužnou komunikáciou a z južnej strany potokom a miestnou komunikáciou. 

Projekt rieši rekonštrukciu a obnovu parku, vytvorenie kultivovaných a technicky vyhovujúcich komunikácií 

pre peších, obnovenie a vytvorenie plôch parkovej zelene pre oddych a relax najmä obyvateľov bytového 

domu, ktorí majú právo prechodu a prejazdu, klientov SENIORPARKU, ale aj návštevníkov tejto časti mesta 

Poprad. Stavebné úpravy a udržiavacie práce sú zamerané na: 

• Odstránenia poruchy na vodovodnom potrubí z prepadu od vodojemu. Odtekajúca voda bude 
využitá na napájanie dažďovej záhrady a jazierka. 

• Opravy existujúcich peších chodníkov v parku v rozsahu výmeny asfaltového krytu za zámkovú 
a kamennú dlažbu, vrátane výmeny obrubníkov. 

• Celková revitalizácia existujúcej zelene a trávnatých plôch s využitím prirodzených podmokov 
a výtokov  dažďových vôd na vytvorenie dažďovej záhrady a jazierka. Zároveň sa doplní časť parkovej 
zelene a hlukovej zelene od št. cesty I/67. 

Miesto realizácie projektu:  Poprad – mestská časť Kvetnica 

Časový rámec realizácie projektu:   

Začiatok realizácie projektu: 04/2018 
Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu: 12/2018 
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch: 9 

Celkové náklady na projekt:  

Celková výška oprávnených výdavkov: 500 764,61 EUR 
Výška nenávratného finančného príspevku: 475 726,38 EUR 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:  25 038,23 EUR 

Ukazovatele projektu: Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR:  13 024 m2;  

„Tento projekt je podporený  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)“ 

http://www.mpsr.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/

