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Bratislava, 26. apríl 2017 
 
 
 
 

Prvá stavebná sporiteľňa pomohla občanom Duboviec obnoviť park 
 
 
 
Dedinka Dubovce neďaleko Holíča sa môže pýšiť revitalizovaným parkom s novou sadovou úpravou 
a spevnenými plochami.  Obec tento projekt realizovala s finančnou pomocou Prvej stavebnej sporiteľne a 
ruku k dielu priložili aj samotní občania obce. 
 

Pod odborným dohľadom krajinnej 
architektky Anny Dobruckej prešlo 
v Dubovciach úpravou 350 štvorcových 
metrov v časti obce pri Vlčkovianskom 
potoku. Okrem nového kultivovaného 
trávnika, ktorý bol doplnený trvalkami, 
bolo za nové dreviny vymenených aj 
niekoľko starých poškodených tují. 
V parčíku, ktorý bude k dispozícii 649 
občanom obce na relax a voľnočasové 
aktivity, pribudlo celkovo deväť 
stromov,  medzi ktorými sú duby, 
javory a hraby a až 45 kríkov orgovánu. 

Nová zeleň má okrem rekreačných účelov slúžiť aj na ozdravenie a ekostabilizáciu prostredia tým, že zlepší 
kvalitu miestnej mikroklímy. Na revitalizovanom úseku pribudli aj spevnené plochy a obrubníky okolo výsadby. 
Prínosom je najmä doteraz chýbajúci chodník popri ceste, ktorý umožní občanom bezpečnejší peší pohyb.   
 
Náklady na doteraz zrealizovanú časť projektu dosiahli sumu 13 666 eur, pričom 4 000 eur získala obec 
z grantového programu Prvej stavebnej sporiteľne. Na skrášlení svojej obce sa podieľali aj samotní obyvatelia 
Duboviec, ktorí sa dobrovoľne zapojili do brigády a odviedli prácu  v hodnote 4 254  eur. Súčasťou projektu má 
byť aj parkový mobiliár a umelecké dielo, na ich zrealizovanie však obec musí nájsť ďalších vyše 12 tisíc eur.  
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„Plánujeme postupne zrevitalizovať verejné priestranstvo celej obce. Musíme však postupovať po malých 
krokoch, práve tak, ako sa nám darí získavať na tento účel finančné prostriedky.  Pomocnú ruku zo strany Prvej 
stavebnej sporiteľne sme preto vrelo privítali,“ uvádza starostka obce Dana Dorothea Mikulová. Na 
dobudovanie peších komunikácií a vytvorenie zelených relaxačných zón obec využíva aj fondy EÚ a cezhraničnú 
spoluprácu. V pláne majú napríklad aj úpravy v parku Janka Havlíka, ktorý dostal meno podľa rodáka 
z Duboviec – v čase socializmu prenasledovaného kňaza, ktorý je aktuálne v procese blahorečenia v Ríme. 
 
„Väčšina Slovákov žije na vidieku, v malých dedinkách ako sú Dubovce, preto verím, že takáto pomoc má 
najväčší zmysel. V rámci nášho grantového programu zameraného na revitalizáciu obytného prostredia, radi 
podporujeme práve takéto projekty v obciach, ktoré kvôli svojmu malému počtu obyvateľov nedisponujú 
veľkým rozpočtom,“ hovorí Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.  
 
Revitalizovaný park bol slávnostne odovzdaný do užívania obyvateľom obce v utorok, 25. apríla 2017 za účasti 
starostky obce Dany Dorothey Mikulovej a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša. 
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