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Tlačová správa 

COOP Jednota Prievidza podporila vytvorenie oddychovej zóny v Starej Turej 

Stará Turá, 25. máj 2022 - Obyvatelia sídliska na Hurbanovej ulici č. 143 v Starej Turej sa tešia 

z vynoveného občianskeho priestoru. Nové lavičky, dlažba, zasadené stromy a kríky zdobia ešte 

donedávna zarastenú a nevyužívanú lokalitu. Na vynovení verejného priestranstva sa poskytnutím 

finančného grantu mestu Stará Turá podieľala COOP Jednota Prievidza. 

Spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza podporilo projekt Nová zeleň na Hurbanovej v rámci 

celoslovenského nadačného Programu podpory lokálnych komunít vyhlasovaného Nadáciou COOP 

Jednota. Aktuálne prebieha 6. ročník programu, prostredníctvom ktorého spotrebné družstvá 

združené v obchodnom systéme COOP Jednota každoročne podporia víťazný projekt, ktorý vzíde 

z hlasovania verejnosti. COOP Jednota Prievidza vzhľadom na veľký záujem obcí a občianskych združení 

o tento program a tiež prihliadajúc na kvalitu prihlásených projektov každý rok zafinancuje ešte jeden 

projekt navyše z vlastných prostriedkov.  

„Som veľmi rada, že okrem obchodných aktivít vstupujeme do miest aj takýmto spôsobom – 

prostredníctvom projektu, ktorý zušľachťuje verejný priestor a robí život občanov krajším. Je to 

vyjadrenie našej spoločenskej zodpovednosti a snahy byť súčasťou života obyvateľov miest a obcí, 

v ktorých máme svoje prevádzky aj v širšom spoločenskom, nielen v obchodnom kontexte,“ uviedla 

Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednoty Prievidza. Spotrebné družstvo podporilo 

výsadbu zelene celkovou čiastkou 5 500 eur. COOP Jednota Prievidza prevádzkuje 72 predajní v rámci 

okresu Prievidza a od roku 2020 aj v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. „V Starej Turej máme 

zatiaľ menšiu predajňu, ktorá sa však teší záujmu zákazníkov, čo nás vedie k myšlienke rozšírenia nášho 

predaja v tomto meste,“ dodala J. Madajová.  

Lokalita na Hurbanovej ulici bola vo svojom pôvodnom stave zarastená a nevyužívaná. Tamojšia 

vegetácia priťahovala zvieratá a zachytávala smeti. Žiadateľ o grant, obec Stará Turá, preto chcel 

miesto vyčistiť a pretvoriť. Cieľom bolo vytvorenie oddychovej zóny s vysadenými stromami, kríkmi, 

kvetmi a lavičkami. „Ďakujeme Nadácii COOP Jednota a COOP Jednote Prievidza za podporenie 

projektu. Vďaka dotácii sme mohli zrevitalizovať ďalší nevyužívaný mestský priestor a vytvoriť tak 

príjemnú oddychovú zónu, ktorá sa okamžite stala obľúbeným miestom seniorov a ostatných 

obyvateľov bytového domu,“ povedal Leopold Barszcz, primátor Starej Turej. 

Pracovníci technických služieb mesta Stará Turá zasadili do priestoru štrnásť platanov a k tomu 

prislúchajúcu oporu. Na trávnikovej ploche medzi stromami umiestnili plazivý krík skalník ako náhradu 

trávnika. V priestore druhého zeleného pásu vysadili levandule a rôzne druhy farebných kríkov, ktoré 

sa stali doplňujúcou kulisou pre posedenie na šiestich lavičkách zakúpených z dotácie. Aby 

nedochádzalo k prešľapávaniu cez trávnikovú plochu na parkovisko, mesto z vlastných zdrojov upravilo 

prístup od jednotlivých vchodov trávnikovými šľapákmi a zrevitalizovalo chodníky.  
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„COOP Jednota na Slovensku prevádzkuje viac ako 2 000 predajní v rôznych obciach a mestách. 

Podieľanie sa na ich komunálnom rozvoji považujeme za dôležitý krok v napĺňaní našich aktivít 

zodpovedného predajcu. Aj takýmto spôsobom sa chceme našim zákazníkom poďakovať za dôveru,“ 

skonštatoval Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP 

Jednota.  

 


