„Rozvojové priority mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022“ –
deklarácia ich súladu
s jednotlivými prioritnými oblasťami rozvoja mesta a programami, prioritami a
opatreniami schválenými v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská
Bystrica na roky 2015-2023:
Oblasť dopravy:
Navrhované rozvojové priority (RP) týkajúce sa dopravy spadajú do oblasti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023 (PHSR)
nasledovne:
Prioritná oblasť rozvoja mesta:

I. Prosperujúce mesto
III. Zdravé mesto

Globálny cieľ:

I. Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného potenciálu.
III. Zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov

Program:

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Priorita:

3.1 Dopravná infraštruktúra
7.1 Zeleň a verejné priestranstvá

Špecifický cieľ:

3.1 Vytvoriť optimálnu ponuku dopravnej obslužnosti územia
dobudovaním komunikačnej siete a integráciou všetkých druhov dopráv
7.1 Zabezpečiť rozvoj zelenej infraštruktúry a adaptáciu mesta na
klimatické zmeny

Tematický cieľ:

T.13 Revitalizácia námestí, dobudovanie siete miestnych komunikácií,
vytváranie podmienok pre rovnomerný rozvoj všetkých druhov dopráv
s preferenciou ekologickej dopravy.
T.14 Vytvoriť podmienky na realizáciu procesov trvalo-udržateľnej
mobility v meste.
T.43 Znižovanie prašnosti a produkcie CO2 a alergénov v ovzduší

Opatrenia:

3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií
3.1.3 Riadenie procesov trvaloudržateľnej mobility
3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu
3.1.5 Spoluúčasť mesta na vybudovaní krajského integrovaného systému
dopravy
7.1.4 Zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste

Posúdenie súladu rozvojových priorít v oblasti dopravy s MsZ schváleným PHSR mesta
Banská Bystrica na roky 2015-2023 a Akčným plánom (AP) PHSR:
1) Rekonštrukcia ciest:
• Lazovná ulica (Od areálu Slovenky po Medený Hámor, vrátane križovatky)

•
•
•
•
•
•

Bakossova ulica
Kyjevské nám – Nové Kalište – THK – Kruhový objazd Tajovského –
Hutná ulica (Štadión Štiavničky)
Horná ulica (budova hlavnej pošty - Hungária)
Partizánska cesta (budova ústredia Pošty – Prior)
Tajovského ulica (Mestský park – križovatka k R1 - amfiteáter) – (súlad aj s AP
a konkrétnou schválenou aktivitou A3.1.2.5: Vybudovať komunikačné prepojenie
v úseku Tajovského – Lazovná v kategórii MZ 9/40)
• Poľná ulica (smer Malachov)
• Javornícka ulica
• Kollárova ulica
• Kapitulská - Areál Múzea SNP
• Gaštanová ulica
• Srnková ulica
• Bernolákova ulica
RP sú zahrnuté v AP A3.1.2.9
- všetky vyššie uvedené rozvojové priority sú v súlade s AP a schválenou všeobecnou
aktivitou A3.1.2.9 Realizovať rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií
2) Vybudovanie podchodu pre peších a cyklistov – Hušták A3.1.4.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.4.1: Vybudovať moderný integrovaný prestupný
uzol – Hušták s predĺžením pešej zóny pre bezkolízny pohyb peších a cyklistov v úseku Dolná
ulica, ESC, s podchodom popod malú okružnú križovatku pri ESC a stojiskom pre cyklistov
3) Výstavba cesty – ulica na Troskách A3.1.2.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.2.1 Vybudovať komunikačné prepojenie v úseku
okružná križovatka Vajanského námestie/Na Troskách – Kuzmányho v kategórii MO 8/40
4) Výstavba premostenia potoka Bystrica (OC Point – Štadlerovo nábrežie) A3.1.2.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.2.1 Vybudovať komunikačné prepojenie v úseku
okružná križovatka Vajanského námestie/Na Troskách – Kuzmányho v kategórii MO 8/40
5) Predĺženie pešej zóny Dolná ulica – Hušták – ESC A3.1.4.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.4.1: Vybudovať moderný integrovaný prestupný
uzol – Hušták s predĺžením pešej zóny pre bezkolízny pohyb peších a cyklistov v úseku Dolná
ulica, ESC, s podchodom popod malú okružnú križovatku pri ESC a stojiskom pre cyklistov
6) Rekonštrukcia podchodu pre peších – Kapitulská ulica A3.1.4.3
RP je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu

- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.4.3 Vybudovať cyklistickú trasu/
komunikáciu Hušták – Nám. Slobody – Autobusová stanica – Železničná stanica, hl. - Senica
– s predĺžením do obcí Selce – Nemce
7) Rekonštrukcia mostného objektu ponad rýchlostnú cestu R1 – Kremnička A3.1.2.9
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A3.1.2.9 Realizovať rekonštrukciu
a modernizáciu miestnych komunikácií
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.1.1 Vybudovať mimoúrovňovú
križovatku Kremnička na rýchlostnej ceste R1
8) Výstavba miniokružnej križovatky ulica Tajovského pri Mestskom parku A3.1.2.5
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.2.5 Vybudovať komunikačné prepojenie v úseku
Tajovského – Lazovná v kategórii MZ 9/40
9) Prestavba priesečnej križovatky Medený Hámor na okružnú križovatku A3.1.2.14
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A3.1.2.9 Realizovať rekonštrukciu a
modernizáciu miestnych komunikácií
10) Výstavba chodníka Moskovská rázcestie - Poľná ulica A3.1.2.11
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií.
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A3.1.2.9 Realizovať rekonštrukciu a
modernizáciu miestnych komunikácií
11) Výstavba chodníka Kremnička – Krematórium A3.1.2.11
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií.
- súvisí a je súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A3.1.2.9 Realizovať
rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií
12) Výstavba cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová A3.1.4.9
RP je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.4.6 Vybudovať cyklistickú trasu/
komunikáciu Hušták – Okresný úrad – Obchod centrum Tesco – Iliaš
13) Výstavba cyklotrasy Hušták – Námestie Slobody – Senica A3.1.4.3
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.4.3 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu
Hušták – Nám. Slobody – Autobusová stanica – Železničná stanica, hl. - Senica – s predĺžením
do obcí Selce – Nemce
14) Výstavba cyklolávky ponad R1 v časti Radvaň A3.1.4.6
RP je zahrnutá v AP

- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.4.6 Vybudovať cyklistickú trasu/ komunikáciu
Hušták – Okresný úrad – Obchod centrum Tesco – Iliaš
15) Vybudovanie dopravného ihriska A3.1.4.12
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu,
A: Vybudovať detské dopravné ihrisko
16) Zavedenie Bikesharingu na území mesta A3.1.4.10
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu,
A: Vybudovať cyklostojisko – prioritne v lokalite Hušták, priebežne vo všetkých dôležitých
dopravných uzloch (integrované body)
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.5.2 Vybudovať uzol integrovanej
dopravy Sídlisko - prestupový uzol železničná doprava, prímestská autobusová doprava,
MHD, cyklistická doprava, pešia, záchytný bod IAD
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.5.1 Revitalizovať námestie a vybudovať
moderný integrovaný prestupný uzol - Strieborné námestie
17) Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility mesta A3.1.3.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.3.1 Spracovať a následne implementovať plán
trvaloudržateľnej mobility v meste
18) Umiestnenie dopravného technického zariadenia na ochranu pešej zóny A3.1.4.11
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre nemotorovú dopravu
19) Komplexná rekonštrukcia 24 autobusových zastávok A3.1.2.15
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií
- súlad s Opatrením 3.1.5 Spoluúčasť mesta na vybudovaní krajského integrovaného
systému dopravy, A: Riešiť inteligentné dopravné systémy na území mesta Banská Bystrica
(informácia – komunikácia – integrácia) - Inštitút verejnej dopravy
20) Výstavba parkoviska Tatranská ulica A3.1.2.6
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.2.6 Budovať objekty statickej dopravy
21) Výstavba parkovacích domov na Tatranskej a Kalinčiakovej ulici A3.1.2.6
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.2.6 Budovať objekty statickej dopravy
22) Pripraviť návrh parkovacej politiky mesta A3.1.3.3
RP nie je zahrnutá v AP

- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.3.1 Spracovať a následne implementovať
plán trvaloudržateľnej mobility v meste
- súvisí a je súlad s AP a schválenou A3.1.2.6 Budovať objekty statickej dopravy
23) Výstavba nového mosta cez Hron do mestskej časti Iliaš A3.1.2.3
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.2.3 Vybudovať mostný objekt ponad rieku Hron
v Iliaši v súvislosti s protipovodňovou ochranou
24) Výstavba mostného objektu cez potok Bystrica – Jakub

A3.1.2.13

RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií
25) Rekonštrukcia mostného objektu - Laskomer

A3.1.2.12

RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A3.1.2.9 Realizovať rekonštrukciu a
modernizáciu miestnych komunikácií
Oblasť urbanizmu:
Navrhované rozvojové priority (RP) týkajúce sa urbanizmu spadajú do oblasti PHSR mesta
Banská Bystrica na roky 2015 -2023 nasledovne:
Prioritná oblasť rozvoja mesta:

I. Prosperujúce mesto
III. Zdravé mesto

Globálny cieľ: I. Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného potenciálu
III. Zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov
Program:

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
SOCIÁLNY ROZVOJ, BÝVANIE A ZDRAVIE
DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Priorita:

3.1 Dopravná infraštruktúra
6.2 Bývanie
7.1 Zeleň a verejné priestranstvá
7.3 Environmentálna výchova

Špecifický cieľ: 7.1 Zabezpečiť rozvoj zelenej infraštruktúry a adaptáciu mesta na klimatické
zmeny
6.2 Dosiahnuť vyššiu spokojnosť občanov s bývaním a službami občianskej
vybavenosti.
Tematické ciele: T.41 Vybudovať nové architektonické prvky vrátane fontán na verejných
priestoroch a odstrániť staré, nefunkčné a neestetické.

T.47 Dosiahnuť zapojenie právnických subjektov do plánovania a realizácie
zmien v životnom prostredí.
T.48 Zvýšiť počet občanov s účasťou na zmenách v životnom prostredí.
T.13 Revitalizácia námestí, dobudovanie siete miestnych komunikácií,
vytváranie podmienok pre rovnomerný rozvoj všetkých druhov dopráv
s preferenciou ekologickej dopravy.
Opatrenia:

3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií
3.1.3 Riadenie procesov trvaloudržateľnej mobility
3.1.5 Spoluúčasť mesta na vybudovaní krajského integrovaného systému
dopravy
6.2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti
7.1.1 Revitalizácia zelene v meste
7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov
7.1.3 Vytváranie zelených oáz a zelených línií v meste
7.3.2 Zapojenie subjektov do zlepšenia kvality životného prostredia v meste

Posúdenie súladu navrhovaných rozvojových priorít v oblasti zvýšenia kvality
a udržateľnosti mobility a verejných priestorov v meste s MsZ schváleným PHSR
a Akčným plánom (AP) PHSR:
1) Architektonicko – urbanistická štúdia okolia multifunkčnej haly v lokalite Pod Ryba
A7.3.2.4

RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením: 7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov
7.3.2 Zapojenie subjektov do zlepšenia kvality životného prostredia
v meste
- súlad s AP a schválenou aktivitou A6.2.2.3 Spracovať Program revitalizácie a humanizácie
obytných zón
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A7.1.1.6 Revitalizovať verejný park Podryba
(pri mŕtvom ramene ľavého brehu Hrona)
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.3.2.2 Aktualizovať územnoplánovaciu
dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre zabezpečenie podmienok rozvoja mesta
- súlad s AP a schválenou aktivitou A7.3.2.3 Spracovať návrhy na riešenie revitalizácie
identifikovaných území a plôch a motivácia a aktívny prístup verejnosti k riešeniu lokálnych
environmentálnych problémov mesta
2) Architektonicko – urbanistická štúdia Námestie Slobody A7.3.2.5
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.2.7 Revitalizovať námestie - Nám. Slobody
- súlad s AP a schválenou aktivitou A6.2.2.3 Spracovať Program revitalizácie a humanizácie
obytných zón

- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.3.2.2 Aktualizovať územnoplánovaciu
dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre zabezpečenie podmienok rozvoja mesta
- súlad s AP a schválenou aktivitou A7.3.2.3 Spracovať návrhy na riešenie revitalizácie
identifikovaných území a plôch a motivácia a aktívny prístup verejnosti k riešeniu lokálnych
environmentálnych problémov mesta
3) Architektonicko – urbanistická štúdia „predstaničný priestor – Hlavná stanica“ A7.3.2.6
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.5.2 Vybudovať uzol integrovanej dopravy Sídlisko
- prestupový uzol železničná doprava, prímestská autobusová doprava, MHD, cyklistická
doprava, pešia, záchytný bod IAD
- súlad s AP a schválenou aktivitou A6.2.2.3 Spracovať Program revitalizácie a humanizácie
obytných zón
- súlad s AP a schválenou aktivitou A7.3.2.3 Spracovať návrhy na riešenie revitalizácie
identifikovaných území a plôch a motivácia a aktívny prístup verejnosti k riešeniu lokálnych
environmentálnych problémov mesta
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.3.2.2 Aktualizovať územnoplánovaciu
dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre zabezpečenie podmienok rozvoja mesta
4) Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov Trieda SNP A7.3.2.7
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A6.2.2.3 Spracovať Program revitalizácie a humanizácie
obytných zón
- súlad s AP a schválenou aktivitou A7.1.1.1 Revitalizovať parky - Mestský park, Radvanský
park, Jelšový hájik, Trieda SNP I. a II., Park pri Pamätníku SNP, Povstalecká ul., Sitnianska,
Okružná
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.3.2.2 Aktualizovať územnoplánovaciu
dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre zabezpečenie podmienok rozvoja mesta
- súlad s AP a schválenou aktivitou A7.3.2.3 Spracovať návrhy na riešenie revitalizácie
identifikovaných území a plôch a motivácia a aktívny prístup verejnosti k riešeniu lokálnych
environmentálnych problémov mesta
5) Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov predĺženie pešej zóny Hušták A7.3.2.8
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.4.1 Vybudovať moderný integrovaný prestupný uzol
– Hušták s predĺžením pešej zóny pre bezkolízny pohyb peších a cyklistov v úseku Dolná ulica,
ESC, s podchodom popod malú okružnú križovatku pri ESC a stojiskom pre cyklistov
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.3.2.2 Aktualizovať územnoplánovaciu
dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre zabezpečenie podmienok rozvoja mesta
- súlad s AP a schválenou aktivitou A7.3.2.3 Spracovať návrhy na riešenie revitalizácie
identifikovaných území a plôch a motivácia a aktívny prístup verejnosti k riešeniu lokálnych
environmentálnych problémov mesta
6) Dopravná štúdia Kyjevské námestie (posúdenie križovatky) A7.3.2.9

RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A3.1.3.1 Spracovať a následne implementovať plán
trvaloudržateľnej mobility v meste
- súlad s AP a schválenou aktivitou A6.2.2.3 Spracovať Program revitalizácie a humanizácie
obytných zón
- súvisí a je súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.3.2.2 Aktualizovať
územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre zabezpečenie podmienok
rozvoja mesta
Sociálna oblasť:
Navrhované rozvojové priority (RP) týkajúce sa sociálnej oblasti spadajú do oblasti PHSR
mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023 nasledovne:
Prioritná oblasť rozvoja mesta: III. Zdravé mesto
Globálny cieľ:

III. Zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov

Program:

SOCIÁLNY ROZVOJ, BÝVANIE A ZDRAVIE

Priorita:

6.1 Sociálne služby
6.2 Bývanie

Špecifický cieľ: 6.1 Zlepšiť prístup k rôznym typom sociálnych služieb pre rôzne skupiny
občanov
6.2 Dosiahnuť vyššiu spokojnosť občanov s bývaním a službami občianskej
vybavenosti.
Tematické ciele:
T.30 Každoročne rozšíriť ponuku sociálnych služieb - terénnych a
ambulantných, podľa aktuálnej potreby, najmenej o jednu službu ročne.
T.36 Vytvoriť ponuku finančne dostupných nájomných bytov pre cieľové
skupiny (mladí ľudia, príslušníci marginalizovanej rómskej komunity a
sociálne ohrozeného obyvateľstva, seniori sťahujúci sa do menších bytov,
resp. komplexov so službami).
Opatrenia:

6.1.1 Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v oblasti krátkodobej intervencie
a dlhodobej starostlivosti
6.2.1 Vytvorenie podmienok na bývanie pre cieľové skupiny

Posúdenie súladu navrhovaných rozvojových priorít v oblasti sociálnych služieb a
bývania s MsZ schváleným PHSR a Akčným plánom (AP) PHSR:
1) Revitalizácia a zvýšenie kapacít zariadení sociálnych služieb

A6.1.1.9

RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 6.1.1 Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v oblasti krátkodobej
intervencie a dlhodobej starostlivosti, A: Modernizovať objekty sociálnej starostlivosti a
zariadení vrátane IKT
2) Výstavba nájomných bytov A6.2.1.2

RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A6.2.1.2 Vytvoriť ponuku finančne dostupných
nájomných bytov pre mladých
Oblasť životného prostredia a verejných priestorov:
Navrhované rozvojové priority (RP) týkajúce sa životného prostredia a verejných priestorov
spadajú do oblasti PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023 nasledovne:
Prioritná oblasť rozvoja mesta: I. Prosperujúce mesto
III. Zdravé mesto
Globálny cieľ: I. Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného potenciálu
III. Zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov
Program:

EKONOMICKÝ ROZVOJ
SOCIÁLNY ROZVOJ, BÝVANIE A ZDRAVIE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Priorita:

1.1 Rozvoj cestovného ruchu
6.2 Bývanie
7.1 Zeleň a verejné priestranstvá
7.3 Environmentálna výchova

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšiť počet návštevníkov a ich výdavky v Banskej Bystrici
6.2 Dosiahnuť vyššiu spokojnosť občanov s bývaním a službami občianskej
vybavenosti
7.1 Zabezpečiť rozvoj zelenej infraštruktúry a adaptáciu mesta na klimatické
zmeny
Tematické ciele: T.1 Zvýšiť využitie kultúrno-historického dedičstva, služieb a odbornosti v
meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR.
T.37 Odstrániť bariéry obmedzujúce pohyb a medziľudskú komunikáciu
T.41 Vybudovať nové architektonické prvky vrátane fontán na verejných
priestoroch a odstrániť staré, nefunkčné a neestetické.
T.47 Dosiahnuť zapojenie právnických subjektov do plánovania a realizácie
zmien v životnom prostredí.
T.48 Zvýšiť počet občanov s účasťou na zmenách v životnom prostredí.
T.13 Revitalizácia námestí, dobudovanie siete miestnych komunikácií,
vytváranie podmienok pre rovnomerný rozvoj všetkých druhov dopráv s
preferenciou ekologickej dopravy
Opatrenia:

1.1.1 Využitie potenciálu kultúrno-historického dedičstva, služieb a odbornosti
v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR

6.2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti
7.1.1 Revitalizácia zelene v meste
7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov
7.1.3 Vytváranie zelených oáz a zelených línií v meste
7.1.4 Zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste
7.3.2 Zapojenie subjektov do zlepšenia kvality životného prostredia v meste
Posúdenie súladu navrhovaných rozvojových priorít na zvýšenie udržateľnosti
a zlepšenia kvality klímy, zelene vo verejných priestoroch určených na bývanie a oddych
s MsZ schváleným PHSR a Akčným plánom (AP) PHSR:
1) Revitalizácia Mestského Parku A.7.1.1.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A.7.1.1.1 Revitalizovať parky - Mestský park, Radvanský
park, Jelšový hájik, Trieda SNP I. a II., Park pri Pamätníku SNP, Povstalecká ul., Sitnianska,
Okružná
2) Revitalizácia vnútrobloku Sitnianska – Tatranská A7.1.2.2
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.1.2.2 Vybudovať, revitalizovať
a modernizovať vnútrobloky na sídliskách
3) Revitalizácia vnútrobloku Tulská A7.1.2.2
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.1.2.2 Vybudovať, revitalizovať
a modernizovať vnútrobloky na sídliskách
4) V spolupráci s Lesmi SR revitalizovať priestor Pod Ryba A7.1.1.6
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou v aktivitou A7.1.1.6 Revitalizovať verejný park Podryba (pri
mŕtvom ramene ľavého brehu Hrona)
5) Vybudovanie parčíku pri Malej železničnej stanici A7.1.3.6
RP nie je zahrnutá v AP
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou Aktivita 1.1.2.6 Vybudovať prístavisko pre
vodákov na území mesta
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A7.1.3.2 Vybudovať zelený bulvár pozdĺž
Štadlerovho a Štefánikovho nábrežia (podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica)
6) Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK A7.1.3.7
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 7.1.1 Revitalizácia zelene v meste
- súlad s Opatrením 7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov
- súvisí a je súlad s AP a schválenou aktivitou A7.1.3.5
cyklociest

Vybudovať zelené plochy pozdĺž

7) Rekonštrukcia fontány – Národná ulica A7.1.4.3
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou v aktivitou A7.1.4.3 Obnoviť a rekonštruovať pôvodné nefunkčné
fontány ako lokálne prvky na zníženie prašnosti v zastavaných a parkových oblastiach - pred
MsÚ, pred "Hungáriou"/Prima b., Národná ul., na Fortničke, pri Jelšovom hájiku
8) Rekonštrukcia fontány – Horná ulica A7.1.4.3
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou v aktivitou A7.1.4.3 Obnoviť a rekonštruovať pôvodné nefunkčné
fontány ako lokálne prvky na zníženie prašnosti v zastavaných a parkových oblastiach - pred
MsÚ, pred "Hungáriou"/Prima b., Národná ul., na Fortničke, pri Jelšovom hájiku
9) Rekonštrukcia fontány – Martina Rázusa A7.1.4.3
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou v aktivitou A7.1.4.3 Obnoviť a rekonštruovať pôvodné nefunkčné
fontány ako lokálne prvky na zníženie prašnosti v zastavaných a parkových oblastiach - pred
MsÚ, pred "Hungáriou"/Prima b., Národná ul., na Fortničke, pri Jelšovom hájiku
10) Vybudovanie dažďovej kanalizácie – Uľanka A3.3.1.2
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou v aktivitou A3.3.1.2 Dobudovať časť kanalizácie v Uľanke
11) Vypracovanie Adaptačnej stratégie na zmenu klímy

A7.1.4.4

RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 7.1.4 Zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste, A: Vypracovať stratégiu
adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy na území mesta Banská Bystrica
12) Rekonštrukcia objektu na Rudlovskej ceste – centralizácia činností príspevkovej
organizácie ZAaRES A5.1.2.5
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Programom KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ - Priorita 5.1
Kultúra, Priorita 5.2 Šport, Priorita 5.3 Voľný čas
- súlad s Programom SOCIÁLNY ROZVOJ, BÝVANIE A ZDRAVIE - Priorita 6.2
Bývanie
- súlad s Programom ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Priorita 7.1 Zeleň a verejné
priestranstvá
13) Revitalizácia Kyjevského námestia A3.1.2.16
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Programom DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, Opatrenie
3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií,
A: Revitalizovať námestia:
•

Kyjevské nám.

Oblasť školstva:
Navrhované rozvojové priority (RP) týkajúce sa vzdelávania a odstraňovania fyzických bariér
v školských budovách spadajú do oblasti PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023
nasledovne:
Prioritná oblasť rozvoja mesta:

I. Prosperujúce mesto
III. Zdravé mesto

Globálny cieľ:

I. Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného
potenciálu
III. Zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov

Program:

VZDELÁVANIE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Priorita:

2.1 Kvalitné vzdelávanie pre všetkých
7.1 Zeleň a verejné priestranstvá

Špecifický cieľ:

2.1.1 Skvalitniť fungujúci systém na podporu rozvoja ľudských zdrojov
v oblasti školstva v meste.
2.1.2 Zvýšiť úroveň vzdelávacieho procesu.
7.1.1 Zabezpečiť rozvoj zelenej infraštruktúry a adaptáciu mesta na
klimatické zmeny

Tematické ciele:

T.9 Vytvoriť podmienky na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia
v školstve
T.43 Znižovanie prašnosti a produkcie CO2 a alergénov v ovzduší

Opatrenia:

2.1.3 Aplikovať prepojenie teórie s praxou
2.1.4 Vytvoriť adekvátne technické
zabezpečenie vzdelávacieho procesu

podmienky

a materiálne

7.1.4 Zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste
Posúdenie súladu navrhovaných rozvojových priorít na skvalitnenie úrovne vzdelávania,
zlepšenie materiálno-technických podmienok
a odstraňovanie fyzických bariér
v školských budovách s MsZ schváleným PHSR a Akčným plánom (AP) PHSR:
1) Rekonštrukcia Materskej školy Strážovská A2.1.4.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A2.1.4.1 Zvýšiť kapacity materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, vrátane zvyšovania
energetickej hospodárnosti budov
2) Rekonštrukcia Materskej Školy Karpatská A2.1.4.1
RP je zahrnutá v AP

- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A2.1.4.1 Zvýšiť kapacity materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, vrátane zvyšovania
energetickej hospodárnosti budov
3) Rekonštrukcia Materskej školy 9. mája A2.1.4.1
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A2.1.4.1 Zvýšiť kapacity materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, vrátane zvyšovania
energetickej hospodárnosti budov
4) Rekonštrukcia 40 odborných učební za základných školách A2.1.4.2
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A2.1.4.2 Modernizovať materiálnotechnické zabezpečenie a rekonštrukciu budov základného školstva so zameraním na zlepšenie
praktickej, odbornej a jazykovej prípravu
Cestovný ruch a kultúra:
Navrhované rozvojové priority (RP) týkajúce sa cestovného ruchu a kultúry spadajú do oblasti
PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023 nasledovne:
Prioritná oblasť rozvoja mesta:

I. Prosperujúce mesto
II. Občianske mesto

Globálny cieľ:

I. Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného
potenciálu
II. Vytvoriť podmienky pre aktívne zapájanie sa občanov do života
mesta

Program:

EKONOMICKÝ ROZVOJ
KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ

Priorita:

1.1 Rozvoj cestovného ruchu
7.1 Zeleň a verejné priestranstvá

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť počet návštevníkov a ich výdavky v Banskej Bystrici
5.1 Zvýšiť spokojnosť občanov s ponukou kultúry v meste

Tematické ciele:

T.1 Zvýšiť využitie kultúrno-historického dedičstva, služieb a odbornosti
v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR
T.23 Podporiť starostlivosť o kultúrne dedičstvo v meste - obnovu,
rekonštrukciu a dlhodobo udržateľný rozvoj pamiatkových objektov vo
vlastníctve mesta a hľadania možných spôsobov podpory aj ostatných
kultúrnych pamiatok
vo vlastníctve súkromných osôb, vrátane
zachovávania nehmotného kultúrneho dedičstva
T.24 Vytvorenie podmienok na zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí
v meste

Opatrenia:

1.1.1 Využitie potenciálu kultúrno-historického dedičstva, služieb a
odbornosti v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR
5.1.1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a budovy slúžiace kultúre
5.1.2 Zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste

Posúdenie súladu navrhovaných rozvojových priorít na Podporu starostlivosť o kultúrne
dedičstvo v meste a skvalitnenie podmienok na zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí
v meste s MsZ schváleným PHSR a Akčným plánom (AP) PHSR:
1) Vybudovanie rozhľadne na Urpíne A1.1.1.14
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A1.1.1.5 Vytvoriť nové produkty CR
2) Výstavba prístaviska pre vodákov pri Malej železničnej stanici A1.1.2.6
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A1.1.2.6 Vybudovať prístavisko pre vodákov na území
mesta
3) Vytvorenie Thurzovsko – Fuggerovskej expozícii v Barbakane A1.1.1.15
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A1.1.1.5 Vytvoriť nové produkty CR
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A5.1.1.3 Rekonštruovať kultúrne pamiatky
(Bašta a budova č. 19 Lazovná ulica, Serpentíny na Urpín a ďalšie)
4) Vytipovať vhodný priestor pre zriadenie Bábkarského múzea Antona Anderleho A1.1.1.16
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A1.1.1.5 Vytvoriť nové produkty CR
5) Nadobudnutie areálu Medeného hámra A5.1.1.3
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 5.1.1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a budovy slúžiace kultúre,
A: Rekonštruovať, opraviť a udržiavať kultúrne pamiatky, umelecké diela vo verejnom
priestore a vojnové hroby
A: Vyhlasovať pamätihodnosti mesta za účelom starostlivosti o ich zachovanie, obnovu a
prezentáciu
- súvisí a je súlad s AP a schválenou s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A5.1.1.3
Rekonštruovať kultúrne pamiatky (Bašta a budova č. 19 Lazovná ulica, Serpentíny na Urpín a
ďalšie)
6) Vybudovanie skladovej haly pre technické zabezpečenie podujatí
RP nie je zahrnutá v AP

A5.1.2.6

- súlad s Opatrením 5.1.1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a budovy slúžiace kultúre,

A: Skvalitniť materiálno-technické podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí v exteriéroch
v letnom období
Oblasť športu:
Navrhované rozvojové priority (RP) týkajúce sa športu spadajú do oblasti PHSR mesta Banská
Bystrica na roky 2015 -2023 nasledovne:
Prioritná oblasť rozvoja mesta:

I. Prosperujúce mesto
II. Občianske mesto

Globálny cieľ:

I. Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného
potenciálu
II. Vytvoriť podmienky pre aktívne zapájanie sa občanov do života
mesta

Program:

EKONOMICKÝ ROZVOJ
KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ

Priorita:

1.1 Rozvoj cestovného ruchu
3.1 Dopravná infraštruktúra
5.1 Kultúra
5.2 Šport
5.3 Voľný čas

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť počet návštevníkov a ich výdavky v Banskej Bystrici
5.1 Zvýšiť spokojnosť občanov s ponukou kultúry v meste
5.2 Zvýšiť spokojnosť obyvateľov s ponukou športových aktivít v meste.
5.3 Zvýšiť spokojnosť obyvateľov rôzneho veku s možnosťami trávenia
voľného času
5.4 Znížiť odchod mladých ľudí z mesta

Tematické ciele:

T.1 Zvýšiť využitie kultúrno-historického dedičstva, služieb a odbornosti
v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR
T.24 Vytvorenie podmienok na zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí
v meste
T.26 Zlepšiť dostupnosť športových objektov a športových podujatí
T.27 Rozšíriť podmienky na aktívne využívanie organizovaného a
neorganizovaného voľného času v meste pre špecifické cieľové skupiny
- mládež a seniori
T. 29 Zvýšiť spokojnosť mladých ľudí so životom v meste

Opatrenia:

1.1.1 Využitie potenciálu kultúrno-historického dedičstva, služieb a
odbornosti v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry CR
1.1.2 Využitie potenciálu regiónu na spoluprácu pri tvorbe produktov CR

5.1.2 Zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste
5.2.1 Zvýšiť podporu športu pre verejnosť
5.2.2 Zlepšenie dostupnosti športovísk
5.3.1 Zlepšenie podmienok
a záujmových aktivít

na

poskytovanie

voľno

časových

5.4.1 Vytvorenie podmienok pre život a prácu mladých ľudí
Posúdenie súladu navrhovaných rozvojových priorít na Podporu športu a skvalitnenie
podmienok na zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste s MsZ schváleným PHSR
a Akčným plánom (AP) PHSR:
1) Výstavba multifunkčnej športovej haly s využitím na kultúrne podujatia A5.3.1.5
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 1.1.2 Využitie potenciálu regiónu na spoluprácu pri tvorbe produktov CR
- súlad s Opatrením 5.1.2 Zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste
- súlad s Opatrením 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľno časových
a záujmových aktivít
2) Výstavba mládežníckeho futbalového štadióna Radvaň A5.2.2.7
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 5.2.1 Zvýšiť podporu športu pre verejnosť
- súlad s Opatrením 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľno časových
a záujmových aktivít
3) Vybudovanie parkoviska a revitalizácia priestoru v okolí krytej plavárne A7.1.2.3
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií,
A. Budovať objekty statickej dopravy
- súlad s Opatrením 6.2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti
- súlad s Opatrením 7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov
- súlad s Opatrením 7.1.3 Vytváranie zelených oáz a zelených línií v meste
4) Rekonštrukcia zimného štadióna (tribúna B, zázemie, Hala B) A5.3.1.6
RP nie je zahrnutá v AP
- súlad s Opatrením 1.1.2 Využitie potenciálu regiónu na spoluprácu pri tvorbe produktov CR
- súlad s Opatrením 5.1.2 Zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste
- súlad s Opatrením 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľno časových
a záujmových aktivít
5) Rekonštrukcia športového areálu a telocvične – ulica na Zábave A5.2.2.8
RP nie je zahrnutá v AP

- súlad s Opatrením 5.2.1 Zvýšiť podporu športu pre verejnosť
- súlad s Opatrením 5.2.2 Zlepšenie dostupnosti športovísk
- súlad s Opatrením 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľno časových
a záujmových aktivít
- súlad s Opatrením 5.4.1 Vytvorenie podmienok pre život a prácu mladých ľudí
6) Vybudovanie multifunkčného areálu vo vnútrobloku na ul. Podháj A7.1.2.4
RP je zahrnutá v AP
- súlad s AP a schválenou aktivitou A5.2.2.1 Podporovať budovanie nových ihrísk a areálov
- súlad s AP a schválenou všeobecnou aktivitou A7.1.2.2 Vybudovať, revitalizovať
a modernizovať vnútrobloky na sídliskách
Predkladateľ navrhuje aby tie rozvojové priority, ktoré nie sú zahrnuté v Akčnom pláne
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023, ale
sú v súlade so stratégiou a schválenými prioritami a opatreniami Programovej časti PHSR
a boli schválené Mestským zastupiteľstvom, boli doplnené do Akčného plánu na roky 2020 2022 v rámci aktualizácie PHSR, ktorá bude predložená Mestskému zastupiteľstvu na
schválenie.
V súčasnej dobe nie je vyčíslená kvantifikácia ekonomických dopadov realizácie rozvojových
priorít mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022 na rozpočet mesta. Náročnosť
na finančné prostriedky z rozpočtu mesta na ich realizáciu budú známe po spracovaní
projektových dokumentácií a rozpočtov projektov, ako aj možností čerpania
mimorozpočtových zdrojov v prípade zapojenia sa do plánovaných výziev poskytovateľov
mimorozpočtových zdrojov. Po zadefinovaní finančnej náročnosti projektov budú konkrétne
projekty predložené na schválenie do MsZ.

