Bratislava, 22. august 2016

Obnovený a skultivovaný priestor v Prešove
aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne

Obyvateľom hneď niekoľkých bytových domov v Prešove poslúži obnovený a skultivovaný priestor. Vznikol aj
vďaka grantovému programu Prvej stavebnej sporiteľne zameraného na podporu revitalizácie verejných
priestranstiev a vnútroblokov obytných zón.
Obyvatelia bytového domu č. 19 – 21 na Zápotockého ulici v Prešove sa môžu tešiť z krajšieho a účelnejšieho
priestoru vnútrobloku. Zrekonštruované sú prístupové cesty a chodníky, ich osvetlenie, priestor na umiestnenie
odpadových nádob, pribudla zeleň a lavičky, ako aj bezbariérový prístup. Revitalizovaný areál bude obyvateľom
okolitých bytových domov slúžiť ako oddychová zóna s možnosťou využitia voľnočasových aktivít pre deti i
dospelých.
Na úpravu zdevastovaného vnútrobloku priamo v mestskej obytnej zóne prispela prostredníctvom svojho
grantového programu sumou 5 000 eur aj Prvá stavebná sporiteľňa.
„Snažíme sa postupne revitalizovať všetky verejné priestory mesta, no peňazí nie je nazvyš a investície musíme
veľmi starostlivo zvažovať,“ hovorí primátorka Prešova Andrea Turčanová. „V mene nášho mesta som Prvej
stavebnej sporiteľni vďačná za poskytnutú pomoc, pretože oficiálne nástroje na podporu financovania obnovy
obytných zón tu naozaj chýbajú.“
„Grantový program zameraný na revitalizáciu vnútroblokov a verejných priestorov obytných zón sme tento rok
spustili po prvý raz a myslím, že už teraz ho môžeme vyhodnotiť ako veľmi úspešný. Sme radi, že sme takýmto
spôsobom mohli podporiť aj Prešov – jedno z najkrajších miest východného Slovenska, ktoré si rozhodne
zaslúži našu pozornosť,“ uvádza predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš.
Slávnostné odovzdanie obnovených priestorov vnútrobloku do užívania občanom sa uskutočnilo 18. augusta za
účasti primátorky mesta Andrey Turčanovej a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.
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