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Východisková situácia

Obec má vo svojom vlastníctve centrálnu zónu (verejné priestranstvá: pri kostole, pošte, bytovom dome, obecnom úrade, VP  
pre detské hry a zábavu a dva centrálne parky) so zvýšenou koncentráciou občianskej infraštruktúry, ktoré od výstavby  
neprešli výraznou komplexnou rekonštrukciou. Centrálna zóna obce je poškodená, zdevastovaná, parky a priestranstvá nie  
sú bezbariérové, verejná zeleň a drobná architektúra sú na pokraji  životnosti,  nespevnené plochy: chodníkov s ťažkým 
prístupom pre hendikepovaných občanov sú v rozpore s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., autobusové zastávky sú  bez 
nástupnej plochy, prístrešku, osvetlenia, vodorovného značenia v rozpore s STN 73 6425. 
Terajší  chodník  a  lávka  cez  potok  Železnica  (1989)  sú  na mnohých  miestach  zdeštruované  hlavne  vodnou  eróziou  a 
rozmŕzaním. Plošné poškodenie chodníka je spôsobené aj výstavbou obecnej splaškovej kanalizácie (viď odborný posudok):  
nevyhovujúce a zdevastované vrstvy, závažné poškodenie konštrukcií,  nezabezpečené prechody pre chodcov, po okraji  
vozovky kolidujúce s cestnou premávkou,  prekážky pre imobilných účastníkov. Chodník pre chodcov, cestička pre cyklistov  
a lávka nevyhovujú platným normám. 

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Revitalizáciou hlavného centra sídla sa vytvoria podmienky pre koncentráciu ľudí za účelom mnohostrannej komunikácie v 
prírodnom prostredí s rekreačným zariadením možnosťou oddychu v upravenom a udržiavanom verejnom priestranstve, 
zvýšenie  konkurencieschopnosti  obce,  zvýšenie  kvality  centrálnej  zóny,  revitalizáciu  priestranstiev  s  akcentom  na  
bezpečnosť  občanov,  zabezpečenie  rovnosti  príležitostí  s  odstraňovaním bariér  a sprístupňovaním  parkov,  odstránenie 
nedostatkov občianskej infraštruktúry, vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj, vytvorenie atraktívneho miesta za 
účelom stretávania sa
Nové dispozičné riešenie revitalizácie jedného sídla vytvorí priestor pre zlepšenie občianskej infraštruktúry: úpravou prvkov  
verejnej  zelene  a  drobnej  architektúry,   výstavbou  a  rekonštrukciou  autobusových  zastávok   s  nástupnou  plochou,  
osvetlením a prístreškom, vodorovným značením na vozovke, rekonštrukciou a výstavbou chodníkov, spevnených plôch, s 
bezbariérovým prístupom pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, zvýšenou bezpečnosťou zabezpečenou VO. 
Výstup: Regenerácia 1 sídla v obci s počtom obyvateľov 2077, dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry cyklistických trás  
0,16 km.
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Spôsob realizácie projektu

Realizácia technického projektu bude prebiehať 12 mesiacov Projekt je podporený podpornými aktivitami pozostávajúcimi z: 
externého manažmentu a verejného obstarávania zastrešeného OSO
Položky indikatívneho rozpočtu (verejné obstarávanie bude uskutočnené až po pridelení NFP) a výkresová dokumentácia 
naplnia  technické  požiadavky  projektu/opatrenia.  Položky  sú  konkrétne  a konzistentne  nadväzné  až  po  vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a zahŕňajú aj dokončovacie práce a zúčtovanie so SORO 
Personálne a  administratívne zabezpečenie:  interní  a  externí  členovia  tímu.  Vedúci  projektu,  projektový manažér  OcÚ: 
riadenie , kontrola a koordinácia počas a po realizácii  Finančné riadenie: ekonóm a kontrolór obce Implementácia projektu a 
monitoring: externý manažment Stavebný dozor: externista. Výber dodávateľa cez OSO na VO: externista. Uvedený tím 
deklaruje  funkčnosť  z  predchádzajúcich  investičných  aktivít,  skúsenosť  aj  vďaka  práve  úspešne  implementovaným 
projektom: ROP: Infraštruktúra vzdelávania, SOPaS: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, 
MHSR  Medzinárodný fond na podporu odstavenia elektrárne Jaslovské Bohunice

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Projekt je vyvolaný potrebou vytvoriť v obci ktorá je v tesnej blízkosti krajského mesta kultúrne, bezpečné a verejne prístupné 
centrum na stretávanie občanov i návštevníkov obce,  podporiť atraktívnosť prostredia a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. 
Súčasťou komplexnej stratégie je PHSR obce schválené obecným zastupiteľstvom dňa 31.3.2008 Realizácia projektu je 
vhodná vzhľadom na technický stav, potrebu bezbariérových prechodov a zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva. Súčasný stav 
nedáva možnosť na zvýšenie konkurencieschopnosti  a realizáciu ďalších rozvojových projektov. Koncepcia revitalizácie 
hlavného centra sídla v Prašiciach, si dala za cieľ vytvoriť v dopravne tranzitnej obci kultivovaný centrálny priestor, v ktorom 
by sa po jej úspešnej realizácii sústreďovali všetky obecné, spoločenské, kultúrne, športové a relaxačné aktivity  
Obec má všetky predpoklady na úspešnú realizáciu projektu -  personálne kapacity a skúsenosti s realizáciou investičných 
akcií aj väčšieho rozsahu (občianska vybavenosť, komunikácie). Obecný úrad má  špecializované oddelenia a dostatočný 
počet zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu. Pre projekt je stanovený projektový tím.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Obec zabezpečí dlhodobú finančnú udržateľnosť projektu z vlastných zdrojov – z rozpočtu obce. Obec každoročne vyčleňuje 
z obecného rozpočtu časť finančných prostriedkov na udržiavanie verejných priestranstiev za účelom ich zveľaďovania. 
Obec následne zveľadí okrajové časti obce ktoré nespadajú do centrálnej zóny. Plánované aktivity si vynútil enormný rozvoj 
obce, jej blízka poloha neďaleko mesta Nitry, Topoľčian a Piešťan. Udržiavanie zhodnotených priestorov bude obec 
zabezpečovať prostredníctvom vlastných zamestnancov a VPP. V prípade potreby vie obec zabezpečiť opravu pomocou 
špecializovaných firiem.     
Intervenciou do infraštruktúry obce a vytvorením kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej časti sa dosiahne zatraktívnenie 
prostredia  pre obyvateľov obce a regiónu, zvýšenie návštevnosti obce, zlepšenie turistického ruchu. Projekt  nepochybne 
prispeje k ďalšiemu rozvoju obce a tým aj získavaniu prostriedkov na udržateľnosť výsledkov projektu. Regenerácia 
centrálnej zóny obce prispeje aj k zabezpečeniu jej trvalo udržateľného rozvoja  Vlastnú udržateľnosť  projektu deklaruje aj 
obecné zastupiteľstvo a strategické a rozvojové dokumenty obce.
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