Zelené mesto Nováky
Oddychové zóny pri bytových a rodinných domoch na území mesta Nováky
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Vážení občania,
mesto Nováky pripravuje od roku 2016 pre Vás možnosť prenajať si voľné plochy na území mesta Nováky pri bytových a rodinných domoch
za účelom realizácie oddychových zón.
Obyvatelia mesta takto spoločne vedia tvoriť prostredie, v ktorom môžu relaxovať, tráviť voľný čas pestovaním plodín, čítaním dobrej knihy,
grilovaním, hrou s deťmi alebo si posedieť pri káve so susedmi.
Žiadatelia môžu využívať pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bytových a rodinných domov, v prospech spoločenstva
vlastníkov bytov a rodinných domov (ďalej žiadateľ) na zabezpečenie napr. oddychu (výsadba zelene, vybudovanie jazierka, vybudovanie altánku,
osadenie lavičky a pod.); údržby verejnej zelene (kosenie a pod.); vybudovanie retenčných nádrží na odvedenie dažďovej vody a pod.; resp. ich
kombináciou.
Poďme spoločne skvalitniť prostredie nášho mesta Nováky a tak prispieť k zlepšovaniu klímy, ku kvalitnejšiemu životu obyvateľstva.

RNDr. Daniel Daniš
primátor mesta Nováky

Mesto Nováky poskytne k dispozícii žiadateľom plochy na realizáciu oddychových zón na nasledovné využitie:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

využitie na pestovanie plodín - realizácia záhradných políčok
využitie na výsadbu okrasných stromov, ovocných stromov
využitie na výstavbu spevnených plôch ako oddychových plôch
využitie na realizáciu vodných plôch - jazierok
využitie na osadenie prvkov pre hru detí
využitie na výstavbu altánkov alebo záhradných pergol
využitie na výsadbu živých plotov a rastlinných bariér
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Kto môže žiadať o využitie plôch mesta?
Žiadateľom môže byť bytové spoločenstvo, registrované spoločenstvo občanov (občianske združenie, športová organizácia, právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, alebo iná forma organizácie s právnou subjektivitou) alebo fyzická osoba (hlavne majitelia rodinných domov) ktorá má záujem skultúrniť prostredie mesta
a pravidelne sa o predmetné plochy starať na svoje náklady.
Je potrebné, aby záujemca predložil žiadosť, v ktorej bude jasne zadefinované využívanie plôch. V prílohe žiadosti bude potrebné schematicky zakresliť predstavu
žiadateľa (príklad žiadosti je uvedený v prílohe). Celkovú žiadosť posúdi komisia na oddelení výstavby a rozvoja mesta,. Po splnení podmienok žiadateľa bude
následne uchádzačovi pridelená požadovaná plocha. Nájomnú zmluvu je možné uzatvoriť s mestom na dobu 20 rokov za 1 Euro, za predpokladu že počas doby
trvania bude nájomca prenajatých plôch plniť dohodnuté podmienky. Spolu so žiadosťou musí žiadateľ predložiť súhlasné stanovisko aj od najbližších susediacich
bytových spoločenstiev a/alebo rodinných domov.

Spôsob starostlivosti o oddychové zóny
01. využitie na pestovanie plodín - realizácia záhradných políčok
Na mestských pozemkoch môže nájomca pestovať plodiny, bylinky, atď. Je možné na pestovateľských plochách umiestniť aj skleník alebo fóliovník.
Maximálna plocha jedného políčka je 9 m², za políčko sa pokladá aj skleník príp. fóliovník s max rozlohou 9 m². Je potrebné, aby osadenie schválila
komisia výstavby
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02. využitie na výsadbu okrasných stromov, ovocných stromov
Na mestských pozemkoch môže nájomca pestovať aj ovocné stromy alebo okrasné dreviny. Ak plánujete tento spôsob realizácie oddychovej zóny
je potrebné, aby ste všetky stromy, hlavne čo sa týka ich umiestnenia, ktorých priemer koruny je viac ako 1 m alebo výška stromu či dreviny je viacej
ako 2 m (dospelý strom) konzultovali s referentom pre životné prostredie na mestskom úrade Nováky. Súhlas je potrebné pýtať vždy, ak plánujete
novú výsadbu alebo dosadbu predmetných drevín.

03. využitie na výstavbu spevnených plôch ako oddychových plôch
Nájomca môže realizovať aj spevnené plochy, ktoré však musia byť vodo-priepustné, t. j. plochy ktoré nemajú betónový základ ale sú realizované
na štrkovom podklade formou zatrávňovacích dlaždíc alebo dosiek do úrovne pôvodného terénu (netýka sa to spevňovania kopcovitého terénu).
Takéto plochy môžu byť realizované z prírodných alebo modifikovaných materiálov pri dosiahnutí vodo-priepustnosti povrchu.
Plochy môžu byť využité na posedenie, umiestenie hracích prvkov alebo na grilovanie. V prípade, ak by ste žiadali realizáciu spevnených plôch pre
stojiská aut, je to možné v nasledovnom rozsahu pre rodinný dom 1 odstavne miesto, pre bytový dom 1 odstavne miesto na bytovú jednotku.
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04. využitie na realizáciu vodných plôch- jazierok
Nájomca môže realizovať aj vodné plochy v danom území. Vodná plocha môže byť realizovaná iba pomocou gumenej fólie alebo zakúpenej plastovej
vaničky záhradného jazierka. Žiadne betónové vane alebo bazénové vane nie sú v danom území dovolené. Na vodné plochy môžete využívať
dažďovú vodu alebo vodu zo studne. V prípade realizácie studne je potrebné priložiť k žiadosti predmetnú informáciu. Je možné vybudovanie
retenčných nádrží na odvedenie dažďovej vody a pod.; resp. ich kombináciou

05. využitie na osadenie prvkov pre hru detí
Ak plánujete osadiť do prostredia prvky pre hru detí, je potrebné, aby všetky prvky boli certifikované, a to z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia
detí.
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06. využitie na výstavbu altánkov alebo záhradných pergol
Nájomca môže realizovať aj altánky alebo tieniace pergoly. Pri realizácii takýchto prvkov môžete zakryť plnou stenou iba dve strany, altánok nemôže byť
zakrytý zo všetkých strán. Tvar altánku a umiestenie musí odsúhlasiť komisia výstavby. Podlahy v altánku je možné realizovať iba z vodo-priepustnej
vrstvy na štrkovom podklade.
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07. využitie na výsadbu živých plotov a rastlinných bariér
Mestské plochy sú využívané v súčasnosti ako verejný priestor. Priestory oddychových zón budú využívané v prvom rade nájomcami. Nájomca
môže oddychovú zónu ohradiť iba živým plotom. Žiadne iné bariéry ako pletivové ploty drevené ploty alebo sitové ploty nemôže použiť na ohradenie
prenajatého územia. Oddychová zóna bude plniť charakter poloverejného priestoru. V miestach altánkov, pergol alebo terás je možne realizovať aj
pevnú bariéru, ale v maximálne dĺžke 3 m a výške 1,8 m. Bariéra nesmie ohrozovať ani zabraňovať vstup verejnosti do oddychovej zóny.

Všetky predložené žiadosti bude posudzovať komisia výstavby. Na základe žiadostí bude územie rozčlenené na logické celky tak, aby jednotlivé
zóny tvorili ucelenú plochu. V zmysle uznesenia MsZ č. 256/2016 prijatého na zasadnutí MsZ dňa 22. 02. 2016 bol schválený zámer
nájmu jednotlivých záujmových lokalít na obdobie 20 rokov za symbolické 1Euro.
Pri realizácii predmetných aktivít musíte dodržať postupy v zmysle stavebného zákona a zákona na ochranu životného prostredia!

Vzor žiadosti je zverejnený na internetovej stránke www.novaky.sk
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