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Žiadost' o vyjadrenie

Žiadame Vás o vyjadrenie sa k žiadosti Súkromnej materskej školy Slimáčik, Trenčín, ktorá požiadala
o výpožičku pozemkov - časť CKN parc.č. 1531/352 a časť CKN parc.č. 1531/353 spolu o výmere 1605 m2,
nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín, Ul. M. Turkovej, na dobu neurčitú, za účelom vytvorenia dopravného
ihriska Slimáčik.

Súkromná materská škola Slimáčik, ktorej zriaďovatel'om je Občianske združenie Slimáčik sa v rámci
prípravy ponuky vzdelávacích aktivít rozhodla, že pre deti vytvorí stály priestor, kde by sa mohla realizovať
dopravná výchova. V spolupráci s firmou Johnson Controls na vlastné náklady vytvorí v rámci projektu
"Dopravné ihrisko Slimáčik" (ďalej len "DIS") stály priestor na bezplatnú praktickú výučbu dopravnej výchovy
pre deti z materských škôl, základných škôl, ale i širokú verejnosť. Súčasťou projektu je aj tvorba
vzdelávacích aktivít (aktívne náučné tabule), ktoré budú súčasťou dopravného ihriska a výsadba zelene
v areáli Súkromnej materskej školy a priestore dopravného ihriska. Projekt je rozdelený na dve etapy:

1. etapa - október 2016 čistenie betónových plôch a príprava na realizáciu dopravného ihriska
2. etapa - november 2016 samotná realizácia štúdie dopravného ihriska

Projekt "DIS" je tvorený dopravným ihriskom, ktoré bude nakreslené na existujúcej asfaltovej ploche, a na
ktorom budú osadené dopravné značky. Zahŕňa oplotenie ihriska pre zabezpečenie bezpečnosti detí
a ochranu vložených investícií po prevádzkových hodinách a zároveň je v ňom zahrnuté rozdelenie ihriska
na dve časti A a B, ktoré budú medzi sebou oddelené oplotením. V časti A sa bude nachádzať samotné
dopravné ihrisko s dopravnými značkami a deti budú využívať bicykle, trojkolky, kolobežky; v časti B sa
budú zatial' zdržiavať deti, ktoré na svoju aktivitu ešte len čakajú. O uvedenú časť sa budú starať kosením
trávy, úpravami a opravami v súčasnosti nefunkčného pieskoviska - odpad budú likvidovať na vlastné
náklady. Medzi týmito časťami budú spravené bráničky umožňujúce jednoduchý prechod medzi všetkými
časťami. Súčasťou oplotenia budú aj vstupné brány z oboch strán ihriska a technické brány slúžiace na
vstup techniky pre úpravu "DIS", odvoz odpadu.

Vzhľadom k tomu, že dopravné ihrisko bude určené pre deti zo Súkromnej materskej školy Slimáčik, pre deti
z ostatných 'škôl a škôlok, ktorých zriaďovatel'om je Mesto Trenčín, ako aj pre širokú verejnosť, súčasťou
projektu je "Prevádzkový poriadok", ktorý upravuje a určuje pravidlá prevádzky, údržby a využívania
Dopravného ihriska Slimáčik.
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Prevádzková doba by bola nasledovná:
• apríl- máj 08:00 - 17:00 MŠ Slimáčik a školy a škôlky, ktorých zriaďovatel'om je mesto

17:QO- 19:00 verejnosť
• jún - september 08:00 - 17:00 MŠ Slimáčik a školy a škôlky, ktorých zriaďovateľom je mesto

17:00 - 20:00 verejnosť
• október 08:00 - 17:00 MŠ Slimáčik a školy a škôlky, ktorých zriaďovatel'om je mesto

17:00 - 19:00 verejnosť

S pozdravom

Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta
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