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Zaujalo nás
Popri prechádzke v oblasti Laskomera 
sa môžete dozvedieť aj veľa zaujíma-
vostí. Pomôže vám v tom nový náučný 
chodník s tabuľami.  Strana 8

Samospráva
Banská Bystrica sa pripravuje na Európ-
sky olympijský festival mládeže a usiluje 
sa získať titul Mesto kultúry 2022.
 Strana 2

Informácie z MsÚ
Na letnú sezónu sme pripravení! Pre 
obyvateľov i návštevníkov je už opäť k 
dispozícii Turistické informačné centrum. 
 Strana 3

ChCeme pokračovať v revitalizáCii 
vnútroblokov a vytvoriť  
zelené oázy Strana  4 – 7

MESTA BANSKÁ BYSTRICA
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olympijská rodina dostala pozvánku  
do banskej bystrice
Európske olympijské výbory (EOV) a mesto Banská Bystrica spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) 
už aj oficiálne pozvali mladých športovcov z celej Európy na stredné Slovensko na XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže 
(EYOF). Pozývacie listy dostali prezidenti a generálni sekretári národných olympijských výborov. 

Cesta za ziskom titulu mesto kultúry 2022
Naše mesto od minulého roka začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022 a v marci sa zapojilo do rovnomennej 
výzvy Fondu na podporu umenia v prípravnej fáze. Vytvorená programová rada pracovala na projekte spolu s Oddelením kultúry 
Msú a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce a neziskových organizácií deväť mesiacov. Vyvrcholením 
prihlášky bolo vypočutie pred odbornou komisiou, ktoré sa uskutočnilo v polovici mája. Následne sa Banská Bystrica dozvedela 
pozitívne správy – s vytvorenou futuristickou koncepciou METRO KULTúRY, ktorá si dáva za cieľ budovať vzťahy a publikum, 
postupuje do druhého kola.

Pri tvorbe štruktúry sa programová rada 
usilovala, aby bol jej koncept otvorený ši-
rokej spolupráci s kultúrnymi aj občiansky-
mi aktérmi a aktérkami. V procese príprav 
projektu sa jej podarilo zrealizovať desiatky 
stretnutí so zástupcami kultúrnej obce či ko-
munitných organizácií a centier. Z nich vy-
plynula nevyhnutnosť sieťovania kultúrnych 
inštitúcií a potreba budovania chýbajúcej in-
fraštruktúry. „Výsledkom mnohých stretnu-
tí bol koncept, ktorý sme nazvali METRO. 
Dominuje mu idea infraštruktúry vzťahov. 
Náš projekt si zakladá predovšetkým na 
budovaní a spájaní kultúrnych komunít. 
Jeho úlohou nie je riešiť budovanie a rekon-
štrukciu kultúrnej infraštruktúry, ale môže 
pestovať vzťahy, ktoré sú nevyhnutné pre 
akýkoľvek ďalší proces. Myslíme si, že len 
spoločným úsilím a systematickou prácou 
môžeme pozitívne zmeniť nastavenie fun-
govania kultúrneho segmentu v Banskej 

Bystrici,“ hovorí programový riaditeľ pro-
jektu Slavo Sochor. Veľkou métou METRA 
je reagovať na potreby obyvateľov. Ďalším 
zámerom je prepojiť rôzne generačné pre-
ferencie. Členovia programovej rady uva-
žovali nad mestom ako nad komplexným 
organizmom, mysleli na jeho históriu, chceli 
preskúmať, kde naozaj žijeme cez kultúrnu 
pamäť mesta, spájať odborníkov a pamät-
níkov a spoločne vytvárať nové myšlienko-
vé a kultúrne mapy mesta. Neboja sa podať 
ruku blízkym, byť nápomocní v integrácii 
nových obyvateľov a obyvateliek. Hľadajú 
medzigeneračné spojivá. Mesto chce byť 
otvorené pre všetkých, ktorí chcú pre Ban-
skú Bystricu urobiť niečo viac. „Projekt je 
postavený na skvelej myšlienke budovania 
a sieťovania vzťahov, preto ma veľmi teší, 
že spolu s ďalšími dvomi mestami postupu-
jeme do druhej fázy príprav. Ďakujem pro-
gramovej rade a všetkým, ktorí sa na prí-

prave projektu podieľali. Som presvedčený, 
že už dnes je koncepcia METRA pre naše 
mesto prínosom a verím, že jeho myšlienku 
naplníme a udržíme,“ hovorí primátor Ján 
Nosko. V nasledujúcej fáze príprav budú do 
procesu zapojené aj ďalšie organizácie a ob-
čianska verejnosť. O tom, ktorá samospráva 
sa stane Mestom kultúry 2022 sa rozhodne 
na jeseň. Tvorbu projektu v Banskej Bystrici 
zastrešuje programová rada v zložení: Slavo 
Sochor, Jana Suraová,  Zuzana L. Majlingo-
vá, René Baďura, Katarína Vitálišová a Mi-
lan Zvada. Koordinátorka projektu za mesto 
je Miroslava Jančová.

Verejná prezentácia projektu sa uskutoční 
28. júna 2021 o 17:00 hod. v priestoroch 
Robotníckeho domu. Nové informácie sa 
vždy dozviete aj na stránke a sociálnych 
sieťach mesta.

 mar

Pozvánku podpísali zastupujúci prezident 
EOV Niels Nygaard, primátor Banskej Bystri-
ce Ján Nosko a prezident SOŠV Anton Siekel. 
„Banská Bystrica je menšie mesto s blízkym 
vzťahom k športu. Je domovom niekoľkých 
elitných športovcov a olympijských víťazov. 
Sme si istí, že pre mladých športovcov to 
bude úžasné hostiteľské mesto. Bude to skve-
lá udalosť pre mládež z Európy a odmena za 
jej odolnosť v súčasných náročných časoch,“ 
píše sa v oficiálnej pozvánke. Národné olym-
pijské výpravy musia podpísané prihlášky 
doručiť späť na Slovensko do 30. júna 2021. 
Stav príprav EYOF preverili počas mája čle-
novia koordinačnej komisie EOV, ktorí sa 
stretli s organizačným výborom po pol roku. 
Od novembrového online stretnutia sa podľa 
vyjadrení zástupcov EOV urobil výrazný 
progres v stave príprav. Výkonný riaditeľ 
organizačného výboru Peter Hamaj členom 
komisie v krátkosti predstavil základné ciele 
a ambície organizačného výboru, v ktorom je 

momentálne 34 ľudí a v nasledujúcich me-
siacoch sa bude ďalej rozrastať. Prízvukoval, 
že srdcom EYOF 2022 Banská Bystrica bude 
Šport park na Štiavničkách, v ktorom nájde 
svoj domov šesť športov. „Športovci ocenia 
dostupnosť športovísk z ubytovacích kapacít. 
Podobný koncept sa na EYOF-och v minulos-
ti neaplikoval,“ dodal Peter Hamaj. Členovia 
komisie sa následne od riaditeľov jednotli-
vých oddelení dozvedeli aktuálne informácie 
o stave príprav. Pozorne sledovali predovšet-
kým správu o stave ubytovacích zariadení 
v Banskej Bystrici a vo Zvolene, športovej 
infraštruktúre v oboch mestách i v Sloven-
skej Ľupči, Badíne a Detve, kde sa budú konať 
jednotlivé športové súťaže či o pripravovanej 
strave pre účastníkov. Diskutovali o zdravot-
níckom zabezpečení, ocenili projekt trvalej 
udržateľnosti, ktorí sa snažia organizátori 
aplikovať. Organizátorom dali niektoré cenné 
rady, pri ktorých zohľadňovali predovšetkým 
záujmy športovcov. „Súčasná situácia nám, 

žiaľ, opäť znemožnila živú návštevu Banskej 
Bystrice. Z tej predošlej však viem, že mes-
to má potenciál zorganizovať veľmi dobrý 
EYOF. Pozornosť venujeme predovšetkým 
športovcom. Oni sú na podujatí najdôležitej-
ší a potrebujú kvalitné ubytovanie, stravu, 
športoviská i transport. V Banskej Bystrici 
sa vytvoril silný organizačný tím, ktorý čaká 
veľká výzva pri napĺňaní cieľov a projektov. 
Pri prípravách však musí myslieť predovšet-
kým na športovcov,“ povedal jeden z členov 
komisie. Tím EYOF

Kladenie nového tartanového povrchu  
na Štiavničkách
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Jarná časť celomestskej 
deratizácie sa skončila 
Samospráva zabezpečuje každý rok v zmy-
sle platnej legislatívy jarnú a jesennú časť 
deratizácie za účelom eliminácie hlodavcov 
na území mesta. Okrem toho prebiehajú de-
ratizačné zásahy podľa potreby v závislosti 
od podnetov od obyvateľov. V období od 25. 
marca do 15. mája pravidelne zasadala pra-
covná skupina zložená z pracovníkov RÚVZ 
BB, organizácií zabezpečujúcich deratizáciu, 
správcov inžinierskych sietí, zástupcov by-
tových samospráv a mesta. V tomto období 
bol zaregistrovaný stredný výskyt myšovitých 
hlodavcov. Cieľom pracovnej skupiny je vy-
hodnocovať výskyt hlodavcov v jednotlivých 
lokalitách na základe vlastného zistenia ale-
bo podnetov od obyvateľov. Dôležité je, aby 
oznamovateľ nahlásil presnú lokalizáciu vý-
skytu, najlepšie aj s umiestnením nôr, vtedy 
je deratizácia najúčinnejšia. Spoločnosť za-
bezpečujúca službu umiestni do nôr nástrahu 
tak, aby nebola prístupná pre obyvateľov ale-
bo spoločenské zvieratá (pes, mačka). Mies-
to označia tak, že do nory zasunú PET fľašu 
a informujú o prebiehajúcej deratizácii spra-
vidla prostredníctvom letákov umiestnených 
na vstupoch do najbližších nehnuteľností. 
Tam, kde nie je možné umiestniť nástrahu do 
nôr, zazmluvnená spoločnosť ju umiestni do 
deratizačných staničiek. Výsledkom úspešnej 
deratizácie a eliminácie hlodavcov sú čistejšie 
a bezpečnejšie verejné priestory, čo môžeme 
dosiahnuť len spoločným úsilím.

Oddelenie odpadového hospodárstva 
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

koniec mája priniesol aj otvorenie 
plavárne pre verejnosť
Od pondelka, 31. mája 2021 je banskobys
trická plaváreň na Štiavničkách opäť otvore-
ná pre verejnosť. Zatiaľ funguje v dočasnom 

režime, čo znamená, že počas celej otváracej 
doby plavárne bude k dispozícii 50metrový 
plavecký bazén rozdelený na osem plavec-
kých dráh, detský bazén a parná sauna. Rela-
xačný bazén a tobogán zatiaľ zostávajú mimo 
prevádzky a pitné fontánky vypnuté. Počas 
uzávierky Radničných novín bola Banská 
Bystrica zaradená do II. stupňa ostražitosti 
(oranžová farba), pričom maximálna povole-
ná kapacita podľa COVID AUTOMATU bola 
30 percent prevádzky. V praxi pre 50 metrový 
bazén (8 dráh) bolo povolených maximálne 
15 plavcov na 1 dráhu. Tieto parametre však 
závisia vždy od fázy, v akej sa naše mesto 
nachádza. Pred návštevou plavárne si preto 
overte aktuálne informácie priamo na strán-
ke www.plavarenstiavnicky.sk. Nezabudnite 
tiež sledovať a dodržiavať aktuálny harmono-
gram rozpisu dráh pre športové kluby. Pred 
vstupom na plaváreň sa odporúča použiť 
dezinfekciu na ruky a dodržiavať dostatočné 
vzdialenosti medzi osobami.  MBB, a.s.

úpravy a nové herné prvky
V areáli mestských Rozprávkových jasličiek 
koncom mája pribudli nové herné prvky. 
Najmenší Banskobystričania a Banskobystri-
čanky sa tak môžu počas pobytu na čerstvom 
vzduchu zabávať na novej šmýkačke a v dvoch 
nových drevených domčekoch. Okrem toho 
im pracovníci Záhradníckych a rekreačných 
služieb na dvore plánujú osadiť aj dve oboj-
stranné tabule na kreslenie s kriedami. Ne-
dávno prešiel drobnými úpravami aj areál 
materskej školy na Hornej ulici. Vymenilo sa 
poškodené sedenie okolo oboch pieskovísk, 
po zime bol opäť umiestnený obnovený vláčik, 
pribudla debnička na hračky či nová detská 
lavička. Deti sa potešili aj vysokému záhonu 
popri múre, kde s pani učiteľkami pestujú ci-
buľku, hrášok či reďkovku.
 ZAaRES Banská Bystrica

nech práca ľudí nie je zbytočná 
V máji aktivační pracovníci mesta dôkladne 
vyčistili opustené vnútorné priestory býva-
lého mlyna pod cintorínom v Lazovnej ulici. 
Odpad pravdepodobne nahromadili ľudia 
bez domova, ktorí v tejto lokalite prespávajú. 
Počas štyroch dní pracovníci naplnili tri veľ-
kokapacitné kontajnery odpadu, ktorý vážil 
až 3,78 tony. Ich snaha však bola za necelý 
mesiac znehodnotená. Pri preventívnej kon-

trole tam hliadka mestskej polície zazname-
nala uloženie nového odpadu, ktorý niekto 
doviezol autom. Tento problém však nemáme 
len v okolí centra, ale vo viacerých lokalitách 
mesta. V prípade, že ste zaznamenali nepri-
merané aktivity s odpadom, disponujete in-
formáciami, ktoré by pomohli objasniť prečin 
voči čistote verejných priestranstiev a život-
nému prostrediu alebo takúto činnosť uvidí-
te, kontaktujte Operačné stredisko mestskej 
polície na tel. č. 159. Ďakujeme.

Oddelenie odpadového hospodárstva 
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

prehliadka banskej bystrice 
a okolia za pár minút
V priestoroch Turistického informačného 
centra (TIC), ktoré je priamo pri nástupiš
tiach na Autobusovej stanici v Banskej Bystri-
ci, bude počas letnej turistickej sezóny domá-
cim i zahraničným návštevníkom k dispozícii 
Inovatívne návštevnícke centrum „Brána do 
regiónu“ s virtuálnou prehliadkou Banskej 
Bystrice a jej okolia. Na dotykovej obrazovke 
môžu nájsť zaujímavé miesta, navštíviť múzeá 
a iné budovy a pozrieť si ich priestory v 360° 
zobrazení. Máte chuť zájsť si niekam ďalej na 
bicykli aj s rodinou či priateľmi? Obávate sa, 
že na takú trasu nemáte kondičku? Vyskú-
šajte elektrobicykel! Pre turistov, ktorí prídu 
autobusom alebo vlakom do centra mesta, ale 
nielen pre nich, je pri TIC počas sezóny k dis-
pozícií požičovňa horských elektrobicyklov 
(ebike). Tu si môžete každý deň v týždni, 
vrátane víkendov, od 8:00 hod. do 17:30 hod. 
zapožičať ebike za cenu 40 eur na deň (max. 
na 8 hodín). Bicykel je potrebné si vopred re-
zervovať online na stránke www.visitbanska-
bystrica.sk v sekcii Vidieť a zažiť/Požičovňa 
Ebike, emailom na tic@banskabystrica.sk, 
telefonicky na 048/43 30 626 alebo osobne 
v TIC. Banská Bystrica ako súčasť ebike regi-
ónu ponúka pre turistov s vlastným e-bi kom 
možnosť svoj bicykel bezplatne nabiť, dofúkať 
kolesá, prípadne urobiť si drobné opravy. 
Bližšie informácie o bicykloch a podmienkach 
na ich požičanie nájdete na vyššie uvedenej 
stránke a poradíme vám aj osobne v TIC. Ne-
váhajte a navštívte nás na ulici 29. augusta 
37 v Banskej Bystrici. Radi vám pomôžeme 
s výberom zaujímavých turis tických cieľov 
i vášho cyklovýletu.

Tím Turistického informačného centra
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lepšie a zelenšie verejné priestory na sídliskách
Samospráva citlivo vníma nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prinášajú klimatické 
zmeny. Rovnako sme si vedomí aj potreby revitalizácie verejných priestorov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti vašich 
obydlí. Preto sme v rôznych častiach mesta vytypovali sedem rozsiahlych lokalít, pre ktoré plánujeme pripraviť projekty ich kom-
plexnej obnovy zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru. Pomenovali sme ich Zelené oázy v Banskej Bystrici a na ich realizáciu 
plánujeme čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období. Nadväzujeme tak na už schválené 
projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlohou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s rozlohou 
4,5 ha, na ktoré sme už získali financie z európskych zdrojov a viac sa o nich dočítate na strane 7.

zelené oázy v banskej bystrici
zámerom mesta je: 

 doplniť novú vhodnú zeleň a ošetriť existujúce dreviny;

 vybudovať vodozádržné opatrenia s cieľom zachytávať 
dažďovú vodu v území a opätovne ju využiť – jazierka, 
zavlažovanie;

 zrekonštruovať chodníky a osvetlenie, prípadne doplniť 
chýbajúce pešie prepojenia;

 obnoviť mestský mobiliár a doplniť ponuku aktivít pre 
všetky vekové kategórie – detské ihriská, športoviská, 
miesta na stretávanie sa obyvateľov, komunitné záhrady; 

 zvýšiť bezpečnosť prostredia.

Každá zo siedmich vytypovaných lokalít 
v rôznych mestských častiach má však 
svoje špecifiká. Na to, aby sme spolu 
s architektmi dokázali pripraviť kvalit-
ný návrh, ktorý bude reflektovať najmä 
na potreby ľudí, potrebujeme poznať aj 
názor vás – obyvateľov sídlisk. Zapoj-
te sa preto, prosím, do dotazníkového 
prieskumu, ktorý je zverejnený na web-
stránke mesta www.banskabystrica.sk. 
Následne odpovedzte na otázky zamera-
né na to, čo vám v tejto lokalite chýba, 

čoho je tu naopak dostatok, a čo by ste si tu vedeli predstaviť pre aktív-
ne trávenie voľného času. Svoje odpovede môžete vkladať aj písomne 
do „nápadovníka“, ktorý bude umiestnený v každej lokalite. Po vy-
hodnotení dotazníka zorganizujeme v každej lokalite verejnú diskusiu 
s obyvateľmi a spoločne budeme hľadať najlepšie riešenia a návrhy.

bernolákova, 
 radvanská  

Špecifikom lokality je svah s výrazným 
lineárnym tvarom ohraničený ulicami 

Bernolákova a Radvanská. Na mestskom 
úrade evidujeme aj aktivity zo strany 

obyvateľov a záujem o úpravy prostredia 
spracované občianskou radou v koncepcii 
rozvoja Radvane z februára 2020, ktoré 

môžu byť do projektu zapracované. 

výmera: 2,8 ha

Gaštanová, lipová,  
limbová,  povstalecká

Špecifikom lokality je trojica  
takmer uzavretých vnútroblokov.  

Preto cieľom komplexnej úpravy – revi-
talizácie priestoru, by mohlo byť riešenie 
tematických celkov, ktoré by sa vzájomne 

dopĺňali a formovali priateľstvá  
a susedské vzťahy.

výmera: 5,8 ha



podháj

Špecifikom lokality  
je priestorovo ucelené prostredie 

vnútrobloku. Uprostred  
sa nachádza spevnená hracia  

plocha, v severnej časti  
drevená socha. 

výmera: 6,1 ha

Severná

Špecifikom tejto lokality  
je vodný tok Bystrica, ktorý  

zo západnej strany lemuje územie 
obytnej zástavby. Prirodzené členenie 

priestoru vnútrobloku umožňuje  
v jeho severnej a južnej časti  

vytvorenie tematických „dvorov“. 

výmera: 7,8 ha 

vansovej

Špecifikom tejto lokality je najmä to,  
že sa nachádza v blízkosti historického 

centra, vodného toku Bystrica a mestského 
parku. Lokalita je tiež v ochrannom pásme 

Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, 
a v prípade revitalizácie bude teda potreb-
ná komunikácia s Krajským pamiatkovým 

úradom Banská Bystrica. Nachádzajú  
sa tu aj zvyšky historického  

mestského opevnenia. 

výmera: 1,7 ha

mládežnícka,  
družby, okružná

Rozsiahly priestor ohraničený  
Mládežníckou ulicou, ulicou Družby 

a Okružnou ulicou je výnimočný  
vodným tokom Udurná – Radvanským 
potokom s rekreačným charakterom. 

Nachádzajú sa tu aj pôvodné betónové 
plastiky z čias výstavby sídliska. 

výmera: 18,6 ha

téma mesiaCa
júN 2021 
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Všetky foto: MsÚ BB

vladimír sklenka
Na Fončorde sa plánuje revitalizácia vnútrobloku medzi Tulskou, Moskovskou a Kyjevským námestím. Verím, že sa s nad-
šením príjmu nové stojany na bicykle, koše, lavičky, pitná fontána, fitness prvky, šachový stolík, kolotoč, hojdačka, stolný 
tenis, stena pre sprejerov, malý amfiteáter či ďalšie interaktívne prvky. V rámci revitalizácie by som sa kontinuálne za-
meral aj na obnovu ďalších vnútroblokov v rámci Fončordy (Jilemnického, Okružná, Mládežnícka, Družby, Moskovská, 
Internátna, Spojová...). Vo svojej dobe to boli najmodernejšie urbanistické komplexy s plnou občianskou vybavenosťou, 
no čas sa podpísal aj tu. Podporujem zapracovávať do projektov moderné európske štandardy súvisiace s oblasťou modrej 
(vodnej) a zelenej (ekologickej) infraštruktúry. Vnútrobloky sú priamym prostredím mnohých z nás, vrátane rodín s de
ťmi, seniorov, handicapovaných... Pri obnove sa má klásť dôraz na symbiózu týchto faktorov doplnených o nové detské 
ihriská, oddychové zóny, živočíšne a rastlinné spoločenstvá.

peter pohančaník
Sídliskové vnútrobloky, vrátane ich zelenej a modrej infraštruktúry, si po desaťročiach ich vybudovania a využívania vy-
žadujú rozsiahlu obnovu. Preto určite ako obyvatelia mesta, tak aj my, poslanci, veľmi pozitívne vnímame zámer a záujem 
mesta o ich rekonštrukciu a komplexnú, aj keď investične náročnú, revitalizáciu. Verím, že ako v Sásovej, tak aj na Tulskej 
sa v krátkej dobe začne s obnovou dlhšie avizovaného vnútrobloku, pričom oba by mali byť spolufinancované zo štruktu-
rálnych fondov. Teší ma, že mesto pri týchto projektových zámeroch postupuje transparentne a v synergii s obyvateľmi 
žijúcimi v týchto lokalitách, o čom svedčia aj viaceré stretnutia s nimi. Ako poslanca za volebný obvod Fončorda ma teší, 
že medzi plánovanými lokalitami je aj vnútroblok Mládežnícka v okolí potoku Udurná, ktorý patrí k najkrajším častiam 
Fončordy. Okrem uvedených zámerov si podľa mňa svojou unikátnou polohou a významom pre Banskobystričanov určite 
zaslúži pozornosť aj vrch Urpín a jeho infraštruktúra. 

vladimír pirošík
Keď v čase môjho detstva chceli rodičia potrestať svojho potomka za nejakú nezbedu, zakázali mu ísť na dvor. Keď 
dnes chcú rodičia potrestať dieťa, zakážu mu ísť na počítač. Doba sa zrýchlila, ľudia sa uzatvárajú do seba a svojich 
domácností, pomaly nepoznajú ani vlastných susedov, strácajú záujem o okolie. Deti často nemajú ani potrebu chodiť 
von... Zámer komplexnej obnovy vnútroblokov je preto viac ako žiaduci a podporujem ho. Samozrejme, len za pred-
pokladu, že je zo strany vedenia mesta myslený úprimne, a nie ako lacný predvolebný ťah spojený s dotazníkovou 
„pseudoparticipáciou“ verejnosti. Čistejší, bezpečnejší a atraktívnejší priestor pritiahne viac ľudí von. Navyše, zelene 
a vody v meste nie je nikdy dosť. V rámci jednotlivých revitalizácií je nevyhnutné myslieť na deti a mládež, ale aj na 
strednú a staršiu generáciu. Kvalitný verejný priestor nepotrebuje náročné stavby a betón. Má mať tri základné veci: 
stromy, vodu (fontánky), lavičky. Dovidenia na lavičke pod stromom, Bystričania.

názory poslancov 
Zeleň je dôležitou súčasťou nášho mesta, na čo dbá nielen samospráva, ale aj obyvatelia. jej potreba je citeľná najmä na sídlis-
kách, ktoré si po rokoch tiež vyžadujú obnovu. Mesto preto vytypovalo sedem rozsiahlych lokalít, pre ktoré plánujeme pripraviť 
projekty ich komplexnej obnovy zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru. Realizované by mali byť z mimorozpočtových zdrojov. 
Návrh by mal byť výsledkom spolupráce architektov, odborných útvarov mesta, ale aj samotných Banskobystričanov, čo zabez-
pečí dotazník a verejné stretnutia s obyvateľmi. Na čo by ste sa v rámci tejto revitalizácie zamerali Vy, ako poslanci za jednotlivé 
mestské časti?

téma mesiaCa
júN 2021 

magurská,  
krivánska, Jelšový hájik

Špecifikom lokality je Jelšový hájik, vrátane  
vodného toku Rudlovský potok, ktorý  

z botanického i krajinárskeho hľadiska patrí medzi  
najcennejšie zelené lokality vnútromestského prostre-
dia. Cie ľom projektu bude navrhnúť komplexnú revita-
lizáciu tejto lokality so zámerom zachovania prírodné-
ho charakteru tohto priestoru. Pôjde najmä o obnovu 
zničených povrchov chodníkov, výmenu mobiliáru, 

opravu, prípadne doplnenie osvetlenia. 
Zaujímavým oživením by mohol byť aj nový 

 prírodný interaktívny chodník s témou podľa  
výberu obyvateľov. 

výmera: 11,8 ha

mar, dmo



samospráva
júN 2021 
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hľadáme zhotoviteľa na revitalizáciu  
vnútrobloku na tulskej ulici

s prácami v sásovej sa už začalo
Ešte v roku 2018 sa stretlo vedenie mesta s obyvateľmi Sásovej v jedálni Základnej školy na Sitnianskej ulici, aby diskutovali 
o plánovanej revitalizácii ihriska známeho pod názvom Opavia, priestoru pri tenisovom kurte a lokality za školským areálom. Po 
spracovaní projektovej dokumentácie, získaní eurofondov a verejnom obstarávaní na zhotoviteľa bola plocha s rozlohou 4,5 hektá-
rov odovzdaná do rúk vysúťažených realizátorov stavby. Hoci majú na stavebné práce 12 mesiacov, v spoločnom záujme všetkých 
je ukončiť komplexnú revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská do konca tohto roka. 

Práce na vnútrobloku medzi Tat-
ranskou a Sitnianskou ulicou v Sá-
sovej sú už v plnom prúde. Zároveň 
samospráva hľadá zhotoviteľa na 
rekonštrukciu vnútrobloku medzi 
Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou 
a Kyjevským námestím s rozlohou 
14 000 metrov štvorcových. Ak bude 
priebeh verejného obstarávania bez 
problémov, so stavebnými prácami by 
sa mohlo začať už toto leto.

Na tému revitalizácie vnútrobloku na Fon-
čorde, pozdĺž obytných panelákov na Tulskej 
ul. 1 – 11 a  13 – 35, sa stretlo vedenie mesta 
s obyvateľmi dvakrát ešte v roku 2018. Na 
prvom stretnutí odprezentovala architektka 
prítomným záujemcom celkový zámer obno-

vy, ku ktorému mohli vyjadriť svoj názor. Pri-
pomienky následne do projektu zapracovala. 
„S prerobeným zámerom už boli Fončorďa-
nia spokojní, preto verím, že nájdeme kvalit-
ného zhotoviteľa, ktorý premení projekt na 
skutočnosť. Zastarané športoviská nahradia 
nové plochy na športovanie pre deti každého 
veku, pribudnú komunitné záhrady a prvky 

tienenia, obnovia sa chodníky a vysade-
ných bude 110 stromov rôzneho druhu. 
Som presvedčený, že vo finále vznikne 
atraktívna voľnočasová zóna pre všet-
kých, “ hovorí primátor Ján Nosko. V re-
vitalizovanom vnútrobloku pribudnú 
stojany na bicykle, smetné koše, lavičky, 
fontánka na pitie, fitness prvky, workout 
zostava, stôl s lavicami, šachový stolík, 
kolotoč, hojdačka, pingpong, stena pre 
sprejerov, malý amfiteáter a mnoho iné-

ho. Celková výška sumy stavebných prác, ob-
novy a výsadby zelene pred verejným obsta-
rávaním je 995 187,76 eur, z toho nenávratný 
finančný príspevok, ktorý samospráva získala 
predstavuje 760 000 eur. Spolufinancovanie 
mestom sa pohybuje na úrovni cca 235 000 
eur.  mar

„Po roku 2018, keď sme verejne prerokova-
li revitalizáciu vnútrobloku a naše zámery 
spolu s obyvateľmi a projektantom, podarilo 
sa nám projekt dostať do realizačnej fázy. 
V celom priestore pribudne pestrá ponuka 
voľnočasových oddychových i športových 
aktivít, preto verím, že každá veková sku-
pina si príde na svoje. Letné dni bude sprí-
jemňovať novovybudovaná fontána a pitné 
fontánky, čo tu doposiaľ nebolo. Všetkých 
žiadame o trpezlivosť a ospravedlňujeme sa 
za zníženie komfortu počas stavebných prác. 
Verím, že počasie bude stavebníkom priať 
a zo zanedbanej plochy vznikne kvalitné pro-
stredie určené pre aktívne trávenie voľného 
času všetkých obyvateľov,“ hovorí primátor 
Ján Nosko. Súčasťou zrevitalizovaného pries-
toru medzi Tatranskou, Strážovskou, Sit-
nianskou a Rudohorskou ulicou bude ihrisko 
s fitness prvkami, detské ihriská a pohybové 
zóny, petangové ihrisko, minidopravné ihris-
ko, parkourové ihrisko, multifunkčná plocha 
pre hádzanú a basketbal, futbalové ihrisko 
s umelou trávou, plocha pre skok do piesku, 
steny pre graffiti, šachové stolíky a mnoho 
iného. „Verím, že zrealizovaný projekt pris-
peje k tomu, že ľudia budú mať možnosť trá-
viť voľný čas v bezprostrednom okolí svojich 
domovov a nebudú musieť chodiť ďaleko za 
mesto. Voľnočasové aktivity sme rozšírili 

napríklad aj o telocvičňu v prírode či voľnú 
opaľovaciu lúku. Vzhľadom na  narastajúce 
ekologické problémy, keď sa teplota v mest-

skom prostredí zvyšuje, sme sa zamerali na 
zeleň či vodné prvky, ktoré osviežia vzduch 
i priesakové povrchy,“ hovorí projektant Zol-
tán Balko. Celý vnútroblok je rozdelený na 
dve územia, resp. etapy, pričom s revitalizá-
ciou oboch sa začne naraz. „Na stavebné prá-
ce máme 12 mesiacov, ale budeme sa snažiť 
zrealizovať ich do zimy. Prebiehať budú po-
stupne, aby sme čo najmenej obmedzili oby-
vateľov či mamičky s deťmi, ktoré priestor 
využívajú. Pracovisko bude ohradené mobil-
ným oplotením. Stavebné mechanizmy budú 
na stavenisko jazdiť cez dva vstupy na Tat-
ranskej ulici,“ dopĺňa Michal Hrnčár, konateľ 
spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s. r. o. „Po-
dobne ako kolegovia, aj my budeme celé úze-
mie realizovať etapovito po častiach. Práce 
budú prebiehať v určitom režime, ktorý sa 
budeme snažiť čo najviac korigovať s ľuďmi 
a s mestom tak, aby sme čo najmenej ovplyv-
ňovali priamy chod sídliska. Verím, že všet-
ko prebehne do konca roka tak, ako má,“ pri-
dáva sa Matej Matyšek zo spoločnosti IDEA 
INVEST, spol. s. r. o. Samospráva získala 
na realizáciu projektu nenávratný finančný 
príspevok z Integrovaného regionálneho ope-
račného programu vo výške 1 209 730 eur. 
Finančná spoluúčasť mesta spolu s neopráv-
nenými výdavkami je plánovaná vo výške cca 
100 000 eur. mar

 Rekonštrukciou prejde viac ako  
4 000 m2 chodníkov a spevnených 
plôch, ktoré sú v súčasnosti v nevyho-
vujúcom stave. 

 Vysadených bude viac ako 130 nových 
stromov, ďalších 100 bude ošetrených.

 Pribudne 3 500 m2 trávnikov. 

 Nebudú chýbať nové lavičky, odpad-
kové koše, prístrešky či stojany na 
bicykle. 

 Doplní sa aj verejné osvetlenie. 

Táto plocha prejde rozsiahlou revitalizáciou



zauJalo nás
júN 2021 

prešli ste sa už po náučnom chodníku v laskomeri?
Oblasť Laskomera má viacero miest a javov, ktoré stoja za pozornosť. Nachádzajú sa tu obľúbené cyklistické singletraily – špe
ciálne cyklotrasy určené pre adrenalínové horské jazdy s prirodzenými aj dobudovanými prekážkami. Na svoje si však prídu aj peší 
turisti, ktorí si môžu vybrať hneď z niekoľkých trás. Nechýba nádherná príroda či atraktívne výhľady na mesto a okolité pohoria. 
Prechádzku v tejto lokalite teraz môžete spojiť aj s poznávaním. 

Na základe iniciatívy zosnulého poslanca 
mestského zastupiteľstva Ľubomíra Motyčku 
sa mesto a Mestské lesy Banská Bystrica pus-
tili do realizácie náučného chodníka, ktorý 
má takmer 7 km. V Laskomeri tak pribudlo 
29 tabúľ, vďaka ktorým sa dozviete mnoho 
zaujímavých informácií. Prechádzka vám 
bude trvať maximálne dve hodiny a na svoje 
si prídu malí i veľkí turisti. 

čo táto lokalita ponúka? 
Nájdete tu biotopy európskeho významu, vá-
pencové bučiny a reliktné borovicové porasty 
– buky a borovice staré aj viac ako 300 rokov. 
Územie je bohaté na výskyt vstavačovitých 
rastlín. Rastie tu minimálne 26 druhov orchi-
deí, napr. aj tá najväčšia – črievičník papuč-
kový. V tejto lokalite nájdete aj tis obyčajný, 
najmä na Lackovom grúni a v prírodnej re-
zervácii Uňadovo. Dominantnou drevinou je 
jelša lepkavá, prímes často tvoria jaseň štíhly, 
vŕba krehká a čremcha obyčajná. Hospodár-
sky význam týchto porastov býva zanedbateľ-
ný, oveľa významnejšia je ich ochranná funk-
cia. V Laskomerskej doline je výborná klíma 
a tiež dostatok vody. Laskomer ukrýva mnohé 
prírodné krásy, chránenú flóru a faunu a je 
len na vás, ktorý z turistických chodníkov si 
vyberiete. 

Oddelenie cestovného ruchu, MsÚ BB

vedeli ste, že?

 Až 21 prameňov umožnilo na konci 18. storočia vybudovať Laskomerský vodovod, ktorý 
bol do roku 1950 jediným vodovodom zásobujúcim pitnou vodou celú Banskú Bystricu. 

 Už za čias, keď tu pôsobil Gustáv Kazimír ZechenterLaskomerský bola voda z Laskome-
ra slávna.

 Celková dĺžka privádzačov a vodovodnej siete bola 24 km.

 Vodovod navštívil aj vtedajší richtár mesta Július Cesnak, o čom je pri prameni aj písom-
ná zmienka. 

 Laskomerská voda striekala aj z vodometu na hlavnom námestí (Námestie SNP). 

 V minulosti boli v Laskomerskej doline situované stupy na výrobu pušného prachu.

 V blízkosti náučného chodníka sa nachádza archeologická lokalita – praveké výšinné síd-
lisko Ostrý vrch. 

 Husté lesy a strmé kopce Hámorskej doliny, na Lackovom Grúni a Čmeľovej, boli svedka-
mi bojov počas 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.

 Táto lokalita poskytovala úkryt v bunkroch nielen Podlavičanom, ale aj partizánom či 
rumunskej armáde. 

 O potôčiku sa hovorí, že je zlatonosný. Možno preto, že niekedy dávno tu bola baňa Spa-
siteľ na ťažbu medi a zlata. V čase najväčšej baníckej slávy slúžil na pohon mlynov, v kto-
rých sa mleli suroviny a vyrábal sa z nich pušný prach. 

 Traduje sa legenda, že sa tu stretávali aj Božena Nemcová s Gustávom Kazimírom Ze-
chenterom-Laskomerským. 

 Dolinu preslávili až do dnes známe prosperujúce ovocné sady plné jabĺk. Vyvážali sa až do 
Budapešti. 

 O jablká z Laskomera bol v zahraničí záujem, nakoľko v zime sú tu silné mrazy a škodco-
via vymrznú. 

 Na vrchu Laskomer bol v roku 1936 postavený jeden z prvých vysielačov na Slovensku. 
Počas 2. svetovej vojny sa preslávil ako „Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica“ 
a aj vďaka nemu vysielal svoje spravodajstvo rozhlas počas Slovenského národného po-
vstania. 

 Pod anténou vysielača dodnes stojí anténový domček, ktorého múry sú posiate guľkami 
z guľometov.

I www.banskabystrica.sk8
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Nová náučná tabuľa

Zmiešaný les Prameň v Laskomeri Laskomerský potok
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samospráva
júN 2021 

práce na moste v iliaši pokročili
Projekt výstavby nového mosta do mestskej časti Iliaš je v plnom prúde. Aktuálne sa stavebné práce zameriavajú na prípravu 
základov pre nové stožiare súvisiace s nevyhnutnou preložkou prívodu elektrickej energie. Následne sa začne s prekládkou jed-
nosmerného pôvodného mosta do novej polohy, ktorý bude slúžiť na prejazd z Iliaša a späť až do doby, kým sa nevybuduje nový 
obojsmerný most. Z dôvodu postupu prác na protipovodňových opatreniach mesta musel zhotoviteľ stavby zmeniť technológiu 
výstavby. Preto stavebné práce o niekoľko dní spôsobia výraznejšie dopravné obmedzenia a vylúčia dopravu z danej lokality na 
viac dní. 

Počas celého procesu, od prípravy projekto-
vého zámeru cez získanie stavebného povo-
lenia, verejných obstarávaní na projektanta 
či zhotoviteľa, sa mesto muselo vysporiadať 
s viacerými komplikáciami. Preto sa realizá-
cia nového mosta neustále posúvala. Dneš-
ný viditeľný pracovný ruch pred vstupom 
do Iliaša je dôkazom toho, že po rokoch sa 
projekt začína realizovať. „Pri výmene staré-
ho mosta za nový do mestskej časti Iliaš sa 
opäť potvrdilo, že od myšlienky k realizácii 
projektu môže prejsť dlhá cesta. Som rád, 
že s prácami sa už začalo, pretože vybudo-
vanie nového mosta v tejto lokalite dlhodo-
bo vnímame ako nevyhnutný, hoci finančne 
náročný krok. Stavebné práce si čoskoro 
vyžiadajú aj niekoľko obmedzení. Aby sme 
ich zmiernili, snažíme sa aktívne komuniko-
vať so všetkými zainteresovanými stranami 
už niekoľko týždňov. Verím, že obyvatelia 
Ilia ša budú trpezliví a po rokoch sa konečne 
dočkajú nového obojsmerného mosta, ktorý 
bude spĺňať všetky normy 21. storočia,“ ho-
vorí primátor Ján Nosko. Iliašanov čakajú 
obmedzenia súvisiace s preložkou elektrickej 
energie, a následnou prekládkou pôvodného 
mosta do novej polohy. Od 14. do 16. júna 
2021 by mala Stredoslovenská energetika, 
a. s. realizovať prepoje elektriky. Je potreb-
né počítať s odpojením elektrickej energie 
dňa 14. júna v dopoludňajších hodinách od 
8:00 hod. do 12:00 hod. a v dňoch 15. a 16. 
júna od 8:00 hod. do 18:00 hod. V dňoch 14. 
a 15. júna bude fungovať doprava cez most 
ešte bez obmedzení. Následne, v dňoch 16. 
a 17. júna, bude platiť obmedzenie dopravy 
na moste od 8:00 hod. do 17:00 hod. Od 18. 
do 23. júna bude starý provizórny most uza-
vretý úplne a začne sa s prácami na jeho pre-
ložení a osadení do novej polohy. Ak všetko 
pôjde bez komplikácií, preložený pôvodný 

most bude sprejazdnený dňa 24. júna 2021. 
Obchádzková trasa do Iliaša a späť bude 
viesť po provizórnej poľnej ceste v smere 
na Vlkanovú. MHD bude fungovať v reži-
me mimoriadnych cestovných poriadkov. 
Pre peších samospráva v spolupráci s Do-
pravným podnikom mesta Banská Bystrica 
zabezpečí náhradnú dopravu po obchádz-
kovej trase na zastávku MHD na Zvolenskej 
ceste pri STK. Mesto sa v tejto veci stretlo 
aj s predsedom Občianskej rady Iliaš spo-
lu s Milanom Smädom, ktorý je poslancom 
v tomto volebnom obvode. „Po dlhých ro-
koch sa konečne podarila vec, ktorú oby-
vatelia Iliaša dlhodobo žiadali. Starý most 
im znepríjemňoval život, preto som rád, že 
sa pristúpilo k výstavbe nového. Ďakujem 
všetkým kompetentným, primátorovi i po-
slancom mestského zastupiteľstva za to, že 
do najmenšej časti mesta sme mohli inves-
tovať vysoký objem finančných prostried-
kov. Vážime si to. Som presvedčený, že 
nový most bude slúžiť v prospech všetkých 
obyvateľov. Spolu s občianskou radou dňa 
7. júna plánujeme stretnutie s Iliašanmi, 
na ktorom ich oboznámime so všetkými 
podrobnosťami a obmedzeniami, ktoré 
ich čakajú, a požiadame ich o spoluprácu. 
Verím, že budú ústretoví,“ hovorí poslanec 
MsZ Milan Smädo.  mar

obmedzenia súvisiace s výstavbou mosta v iliaši

 14. a 15. júna Doprava bez obmedzení, pôvodný most sa bude dať využívať.

 14.  – 16. júna Stredoslovenská energetika, a. s. bude realizovať prepoje elektriky. Je 
potrebné počítať s odpojením el. energie dňa 14. júna v dopoludňajších 
hodinách od 8:00 hod. do 12:00 hod. a v dňoch 15. a 16. júna od 8:00 
hod. do 18:00 hod. 

 16. a 17. júna Obmedzenie dopravy na moste od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

 18. – 23. júna Úplná uzávierka starého provizórneho mosta, realizácia prác súvisiacich 
s jeho prekládkou a osadením do novej polohy.

 24. jún Plánované sprejazdnenie pôvodného mosta v novej polohe, ktorý bude 
slúžiť na prejazd až do doby, kým sa nevybuduje nový obojsmerný most.

 Obchádzka Obchádzková trasa bude zabezpečená v smere do Vlkanovej po poľnej 
ceste, ktorá bude upravená. Pre peších bude fungovať náhradná doprava  
v režime podľa potrieb obyvateľov Iliaša. MHD bude fungovať v režime 
mimoriadnych cestovných poriadkov. 
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čoskoro sa začne rekonštrukcia troch rozsiahlych 
úsekov ciest
Začiatkom marca vypísalo mesto verejné obstarávanie na zhotoviteľa v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou troch vozoviek, 
ktoré patria v Banskej Bystrici medzi dôležité využívané cesty. Dnes sú už v rukách vysúťaženej spoločnosti, ktorá sa v najbližších 
mesiacoch postará o ich rekonštrukciu. Frézovanie vozoviek by sa malo začať 14. júna, pričom stavebné práce budú prebiehať po-
stupne po úsekoch za plnej premávky. Obyvateľov žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť na cestách a sledovanie dopravného 
značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia. 

Stavebnými úpravami bude odstránený ne-
vyhovujúci stav Hornej ulice, Partizánskej 
cesty a Javorníckej ulice. Práce sa zamerajú 
na rekonštrukciu vozoviek odstránením 
starého asfaltu, úpravu podložia, výmenu 
obrubníkov, obnovu funkčnosti dažďovej 
kanalizácie, výmenu poklopov na kanali-
začných šachtách a mreží na uličných vpus-
toch. Dôjde k prečisteniu uličných vpustov, 
ktoré v prípade silných zrážok spôsobujú 

problémy. Následne bude obnovené zvislé 
a vodorovné dopravné značenie. Zhotoviteľ 
deklaroval, že bude v dostatočnom predsti-
hu informovať obyvateľov o začiatku prác na 
jednotlivých úsekoch a dopravných obme-
dzeniach. „Podľa harmonogramu sa začne 
s prácami na Hornej ulici. Pokračovať budú 
na Partizánskej ceste, ktorá je rozdelená do 
troch etáp. Pokiaľ ide o Javornícku ulicu, 
všetky práce chceme smerovať najmä na 

obdobie letných prázdnin, keď by mohla 
byť znížená frekvencia vozidiel a parko-
vania v tejto lokalite. Verím, že obyvatelia 
budú spolupracovať, počasie nám bude  
priať a rekonštrukcia všetkých troch spomí-
naných vozoviek bude ukončená do konca 
augusta. Motoristov žiadame o disciplino-
vanosť a trpezlivosť počas vzniknutých ob-
medzení,“ hovorí primátor Ján Nosko. 

rekonštrukcia Javorníckej ulice 
Začne sa pri vchode č. 45 a pokračovať sa bude 
až po križovatku s Karpatskou ulicou. Súčas-
ťou stavebných prác je aj obnova chodníkov 
od vchodu č. 25, ktorá spočíva vo výmene 
obrusnej vrstvy a lokálnej výmene podložia. 
Zároveň sa zrealizuje výmena odvodňovacie-
ho žľabu popri vchodoch č. 23 až 11, s prida-
ním uličnej vpuste. Súčasťou rekonštrukcie sú 
aj opravy parkovacích státí zo zatrávňovacích 
panelov, kde opravíme podložie a položíme 
nový asfalt. Obnovené budú aj kontajnerové 
stojiská.

rekonštrukcia partizánskej cesty 
Začne sa pri hlavnej budove Slovenskej poš-
ty, tesne za križovatkou s ulicou 29. augusta 
v smere do mesta. Úsek ďalej prechádza po 
Partizánskej ceste popred obchody, cez kri-
žovatku s ulicou Cesta k nemocnici až na kri-
žovatku s ulicami Horná a Československej 
armády. Zrekonštruuje sa vozovka popred 
mestský úrad, poza polikliniku, ako aj prepoj, 
ktorý sa nachádza pred zdravotníckym zaria-
dením. 

I www.banskabystrica.sk10

rekonštrukcia hornej ulice 
Začne sa pri Slovenskej pošte na Námestí Šte-
fana Moysesa a pokračovať sa bude po budo-
vu Hungárie. Rekonštruovať sa budú obe ve-
tvy vozovky okolo existujúceho pásu zelene, 
vrátane prepoja popred Hungáriu. 

financovanie
Na tento účel schválili poslanci mestského 
zastupiteľstva čerpanie časti prijatého úveru 
v objeme predpokladanej hodnoty zákazky 
s DPH 1,5 mil. eur. Vysúťažená cena staveb-
ných prác po verejnom obstarávaní sa pohy-
buje na úrovni 700 000 eur, čo znamená, že 
samospráva ušetrila približne 770 000 eur. 

mar
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Chodník – Javornícka ulica

Partizánska cesta smer pošta

Horná ulica

Cesta pri poliklinike

Parkovacie miesta 
budú opravené
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talent ukrytý v našom meste
Tento mesiac vám predstavíme Oza Guttlera – bubeníka, rozhlasového manažéra a banskobystrické-
ho lokálpatriota. Pracoval v Rádiu Lumen, Rádiu Forte a od roku 2000 je v Rádiu Expres, kde pôsobil 
ako šéfredaktor spravodajstva a dopravného servisu a v súčasnosti je PR manager rádia. Hrá na bicie 
nástroje v skupine Korben Dallas, pôsobil v banskobystrickej kapele Lunárne Legendy, kapele Tu 
v Dome, spolupracoval s Katkou Málikovou a Dominikou Fričovou. Momentálne síce žije v Bratislave, 
no pozorne a aktívne sleduje kultúrne dianie v Banskej Bystrici. 

ako sa dala kapela korben dallas 
dokopy a prečo taký názov? ako 
vnímate vašu kapelu?
Kapela Korben Dallas vznikla po rozpade 
kapely Appendix. Juraj Benetin a Lukáš Fila 
hľadali bubeníka a našli mňa. Lístok s nápi-
som Korben Dallas našiel Juro na toaletách 
v bare. Zaujal ho a Lukášovi sa názov zapáčil. 
O pár rokov neskôr sa ozvalo dievča, ktoré 
lístok na toaletách nechalo. Písalo si s chlap-
com, ktorý používal prezývku Korben Dallas, 
zistilo, že je v bare, a tak mu za zrkadlom ne-
chalo lístok. Juro ho však našiel skôr a vzni-
kol náš názov. Mám pocit, že sme sa ako 
ľudia a muzikanti našli. Jedna z dôležitých 
vecí v kapele aj vo vzťahoch je chémia. Juro, 
Lukáš a Ľuboslav sú fascinujúci, talentova-
ní a pracovití ľudia. V mnohom sú pre mňa 
inšpiráciou a mám ich úprimne rád. Mám 
šťastie, že ma úplne oslovuje Jurova tvorba, 

Lukášove texty a Ľuboslavova aura. Spolu je 
nám dobre. 

nie ste len bubeník úspešnej 
slovenskej kapely, no pracujete aj 
v rádiu. ako z tejto pozície vnímate 
hudobníkov z mesta pod urpínom?
Banskobystrickú hudobnú scénu sledujem 
a stále si rád vypočujem kapely ako Hasiaci 
Prístroj, Sto Múch či dávnu Kolomaž. Je to 
len pocit, ale myslím, že keby tieto kapely 
boli bližšie k hlavnému mestu, aj ich kariéra 
mohla byť iná. To je však len jedna z teoretic-
kých možností. Mám rád kapelu Regale, ktorá 
vznikla zo skupiny Lunárne Legendy. Mladú 
banskobystrickú tvorbu sledujem v hitparáde 
BB FM rádia. Teším sa, že Katka Máliková sa 
dostala do povedomia pesničkou o Banskej 
Bystrici, na ktorú ma upozornil kolega a ka-
marát Robo Vigo Vigaš v Demovnici. 

ako vnímate svoje rodné mesto, 
banskú bystricu, a ktoré miesta 
v ňom sú pre vás tie naj?
Milujem vjazd do Banskej Bystrice od Zvole-
na. Panoráma vrchov okolo Panského diela 
a vzadu Majerova skala je úchvatný obraz. 
Tiež pohľad z domovskej Internátnej na pa-
norámu Kremnických vrchov ma vždy nad
chne. Veľkým bohatstvom Bystrice je čerstvý 
horský vzduch. Človek ho ocení, až keď sa do 
Bystrice vracia z iných miest. Mám rád okolie 
Suchého a Nemeckého vrchu. Chcel by som 
podrobnejšie preskúmať okolie Horných Pr-
šian smerom na Velestúr a rád by som si pre-
šiel všetky zvyšky hradísk v okolí mesta. Páči 
sa mi aj areál mestského hradu a často si ho 
predstavujem v rôznych historických obdo
biach. História Banskej Bystrice je moje ho-
bby.  zs

viete čo je múzpas?
Návštevníci Banskej Bystrice a blízkeho oko-
lia môžu počas nadchádzajúcej turistickej 
sezóny využiť atraktívnu novinku – dvere do 
Stredoslovenského múzea, Stredoslovenskej 
galérie, Múzea Slovenského národného po-
vstania, Poštového múzea a do Slovenského 
múzea máp v Kynceľovej im otvorí MÚZPAS, 
ktorý bude platiť ako zvýhodnená vstupenka. 
Pripravil ho Banskobystrický samosprávny 
kraj v spolupráci s mestom Banská Bystrica 
a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu 
Stredné Slovensko. Od 1. júna do 30. sep-
tembra umožní záujemcom za zvýhodnenú 
cenu 10 eur navštíviť spomínané štyri múzeá 
a galériu. MÚZPAS má atraktívnu grafickú 

podobu, praktický formát A6 a na rozdiel od 
bežných vstupeniek prináša aj informácie 
o zapojených kultúrnych stánkoch, a to nie-
len v slovenčine, ale aj v angličtine. Slúžiť tak 
môže aj ako zaujímavý suvenír, do ktorého 
jeho držitelia získajú aj pečiatky za navští-
venie expozícií. MÚZPAS držiteľa oprávňuje 
na jednu návštevu do každej zapojenej in-
štitúcie a platí pre jednu osobu. Ak má teda 
múzeum alebo galéria viac expozícií, vybe
riete si len jednu z nich, v ktorej sa preuká-
žete MÚZPASom. Vstupenka k zážitkom už 
je v predaji v jednotlivých múzeách a galérii. 

OOCR Stredné Slovensko
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súťaž
V májovom čísle Radničných novín ste sa 
mohli zapojiť do súťaže o zaujímavú pu-
blikáciu. Stačilo nám do redakcie poslať 
fotografiu vašej predzáhradky. Ďakujeme 
za všetky krásne zábery. Víťazom sa stáva 
pán Ďurica. Gratulujeme a výhru vám po-
sielame poštou. Aj tento mesiac budeme 
súťažiť o knihu pre deti Jeleňatý a Krava-
tý od autorky Evy Urbanovej, ktorú sme 
vám v máji predstavili v rubrike Talent 
ukrytý v našom meste. Publikáciu do 
súťaže venovalo kníhkupectvo Artforum 
a môže byť práve vaša. Stačí, ak nám napí-
šete, ktorí banskobystrickí umelci oslovili 
vás a prečo. Svoje odpovede nám môžete 
posielať do 1. júla 2021 na adresu: Mesto 
Banská Bystrica, Radničné noviny, Čes-
koslovenskej armády 26, 974 01 Banská 
Bystrica alebo na email: radnicnenovi-
ny@banskabystrica.sk, predmet správy: 
súťaž.  



I www.banskabystrica.sk12

Zd
ro

j: 
M

. Ú
ra

dn
íč

ek

Zd
ro

j: 
M

. S
ur

a

Zd
ro

j: 
M

. S
ur

a

história
júN 2021 

roky mladosti v kopaničiarskom kraji
Rodová história Vladimíra Úradníčka je 
spojená s moravsko-slovenským pomedzím 
a mestom Stará Turá, kam sa bratislavský 
rodák (2. január 1931) po vojne presťahoval 
s rodičmi. Po maturite v Novom Meste nad 
Váhom odišiel na Vysokú školu výtvarných 
umení (VŠVU) do Bratislavy, kde študo-
val v ateliéri Karola Veselého (1912 – 1997),  
zakladateľa reštaurovania na Slovensku, 
a v umeleckom dozrievaní ho formovali La-
dislav Čemický, Ľudovít Fulla a Ján Želibský. 
Po promócii začal profesionálne práce pri ob-
nove a reštaurovaní historických pamiatok 
na Slovensku. Do jeho umeleckých aktivít 
zasiahlo obdobie normalizácie, keď mu bola 
reštaurátorská činnosť pozastavená a musel 
sa zamestnať najprv v JRD Selce, neskôr pra-
coval v Projektovom ústave kultúry v Banskej 
Bystrici.

reštaurátorská tvorba v banskej 
bystrici a iných mestách slovenska
V roku 1959 prišiel do Banskej Bystrice, 
kde pôsobil a žil viac ako 20 rokov. V 60tych 
rokoch pracoval ako samostatný výskum-
ný pracovník v Projektovom ústave kultúry, 
neskôr ako slobodný umelec – reštaurátor. 
K významným Úradníčkovým prácam v mes-
te patrí reštaurovanie Beniczkého domu 
(Nám. SNP č. 16), ktorého renesančnú časť 
fasády, strop loggie a sály na 1. poschodí 
reštauroval v rokoch 1960 – 1961. Na čelnej 
fasáde meštianskeho domu cca z roku 1520 
(Nám. SNP 14) obnovil maľovanú neskoro-
gotickú výzdobu a kamenné články, doplnil 
chýbajúce časti maľovaných rámovaní okien 
aj profiláciu kamenných ostení. Popri Be-
niczkého dome reštauroval objekty na Nám. 

SNP 3, 14, 12 (1960, 1964, 1971), historické 
jadro mesta (1969), kostolnú baštu (1969), 
Thurzov dom (1970), objekt na Hornej Strie-
bornej 9 (1979) a meštiansky dom na Nám. 
SNP 18. Nasledovali výskumy a reštaurova-
nie deviatich meštianskych domov v mestskej 
pamiatkovej rezervácii mesta Banská Bys-
trica a dvanástich pamiatkových architektúr 
v Kremnici, Levoči a v ďalších slovenských 
mestách. Zoznam reštaurovaných pamia-
tok a objektov je mimoriadne bohatý. Patria 
medzi ne napr. nástenné stredoveké maľby 
v kostole sv. Mikuláša v Sazdiciach, nástenné 
maľby kráľov v arkáde renesančného zámku 
v Haliči, stredoveké fresky v románskej ro-
tunde v Križovanoch nad Dudváhom, vzác-
ne fresky zo 14. storočia v kostolíkoch v ne-
ďalekom Čeríne, Dolnej Mičinej, Ponikách, 
v Zolnej, drevené gotické plastiky a reliéfy 
v rímskokatolíckom kostole v Krupine, súbor 
olejomalieb na zámku Zvolen a mnohé ďalšie 
práce. Posledným Úradníčkovým veľkým die-
lom bolo v roku 2008 odkrytie ranogotických 
fresiek zobrazujúcich v dvoch vodorovných 
pásoch christologický cyklus v presbytériu 
kostola Narodenia Panny Márie v Nitre – 
Horných Krškanoch. Horný pás znázorňuje 
poslednú večeru, dolný pás kľačiaceho mní-
cha a Kláštor svätého Hyppolita na nitrian-
skom vrchu Zobor. 

spoluzakladateľ komory 
reštaurátorov a vysokoškolský 
profesor
Vladimír Úradníček bol uznávaný odborník, 
spoluzakladateľ profesionálneho združenia 
Komory reštaurátorov (1994), pracoval v rôz-
nych odborných komisiách a umeleckých zvä-
zoch a prednášal vo viacerých krajinách. Má 
mimoriadne významný podiel pri záchrane 
slovenského kultúrneho dedičstva pre budú-
ce generácie. V roku 1979 sa Úradníček vrá-

til do Bratislavy, od roku 1981 sa stal najprv 
externým, neskôr interným pedagógom na 
katedre reštaurovania VŠVU, habilitoval sa 
na docenta a vychoval desiatky poslucháčov 
v odbore reštaurovania. Od roku 1997 bol ria
dny vysokoškolský profesor s dekrétom od 
prezidenta Michala Kováča. Vo svojej pro-
fesii patril k priekopníckej generácii. Aj po 
odchode do dôchodku objavoval a reštauro-
val mnohé devastované aj „novoobjavené“ 
pamiat ky. V jeho pozostalosti zostal rozsiahly 
písomný a fotodokumentačný materiál ulože-
ný v archíve Pamiatkového úradu SR v Brati-
slave. Zomrel 2. augusta 2010 v Banskej Bys-
trici vo veku 79 rokov. 

otec v spomienkach syna martina
„Reštaurátorský skalpel bol v určitom ob-
dobí môjho života nenávideným nástrojom. 
Ako adolescent som cez prázdniny vysedával 
na lešení a pomáhal otcovi odkrývať násten-
né maľby. Najviac času som strávil v Kostole 
svätého Martina v Čeríne, ktorý je ranogo-
tickým skvostom európskeho významu. Otec 
používal pri reštaurovaní pôvodné mate
riály ako hasené vápno, kazeínové farby, ale 
aj býčiu krv. Obdivoval som jeho nekonečnú 
trpezlivosť pri odkrývaní a študovaní stá-
ročných vrstiev a nefalšovanú radosť, keď 
objavil hodnotné nástenné maľby. Niekedy 
mi pripomínal detektíva, keď pátral po ta-
jomnej identite osôb na freskách. A inokedy 
sudcu, keď rozhodoval, ktoré vrstvy malieb 
budú raz a navždy odstránené a ktoré od-
halí verejnosti. Odvtedy vstupujem do sa-
králnych stavieb s posvätnou úctou. Vždy si 
spomeniem na otcovo celoživotné poslanie – 
vzkriesiť odkaz predchádzajúcich generácií 
a odovzdať ho tým budúcim.“ V októbri 2010 
udelila Slovenská komora reštaurátorov pro-
fesorovi Vladimírovi Úradníčkovi Cenu prof. 
Karola Veselého za celoživotnú reštaurátor-
skú tvorbu a pedagogickú činnosť v oblasti 
reštaurovania in memoriam. Miestom po-
sledného odpočinku Vladimíra Úradníčka sa 
stalo mesto Stará Turá. Tu odpočíva pri naj-
staršej zachovanej pamiatke v meste – Starej 
husitskej veži – pristavanej ku kamennému 
kostolíku v 17. storočí. Za spoluprácu ďaku-
jem Ing. Martinovi Úradníčkovi.

F. Glocko

vladimír 
úradníček 
(1931 – 2010)
Pred deväťdesiatimi rokmi sa narodila 
osobnosť reštaurátorskej tvorby na 
Slovensku, akademický maliar, pedagóg 
a spoluzakladateľ Komory reštaurátorov 
Slovenska Vladimír úradníček. 

Thurzov dom, 1982

Beniczkého dom, 1982
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klub hC´05 banská bystrica zmenil majiteľov
Banskobystrické HC´05 zmenilo majiteľov. Kontinuita banskobystrického hokejového klubu však zostane zachovaná, pretože 
majoritným vlastníkom tohto prestížneho klubu je spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a. s., zastúpená jUDr. Tomášom Boľošom, 
ktorý bol aj doterajší predseda predstavenstva HC´05 Banská Bystrica, a.s. Predseda terajšieho predstavenstva je Tomáš Boľoš, 
členovia sú Lukáš Opáth a Vladimír Tropp. Prevod akcií sa uskutočnil 27. mája 2021.

blahoželáme k úspechom

Procesu zmeny majiteľa HC´05 predchá dzali 
viaceré rokovania súčasných akcionárov so 
záujemcami o kúpu vlastníckych podielov, 
nie len o podmienkach predaja klubu „Ba-
ranov“, ale najmä jeho ďalšieho fungovania 
a perspektívy. Už na začiatku mája došlo 
k podpisu memoranda, na základe ktorého 
začal právny proces prevzatia celej spoloč-
nosti. „Veľmi intenzívne pracujeme na novej 
vízii klubu, plánoch v športovej oblasti. Chce-
me, aby to bol Tím, ktorý má iskru,“ uviedol 
nový majoritný vlastník. Dodal, že verí tomu, 
že nová sezóna bude už na jeseň bez obme
dzení a zápasy sa budú hrať pred divákmi. 
Podľa nového generálneho riaditeľa HC´05 
Lukáša Opátha má nový manažment ener-
giu posunúť klub ďalej. „HC´05 získal 3x po 
sebe titul, ale my chceme pokračovať s ešte 
väčšou iskrou, ísť ďalej a vyššie po každej 
stránke, športovej i marketingovej. A verí-
me, že v tom budú pri nás stáť naši skvelí fa-
núšikovia a partneri.“ Uviedol, že si spoločne 
jasne deklarovali hodnoty klubu a tými sú: 
iskra, hrdosť, rešpekt. „Od 1. augusta 2021 by 
mala byť zrekonštruovaná tréningová hala 
a mužstvá už budú môcť trénovať v Banskej 
Bystrici. HC´05 podalo prihlášku do TIPOS 

extraligy,“ ako dodal športový manažér klu-
bu Július Koval. Momentálne sa začína let-
ná príprava a náš káder je takmer uzavretý. 
Pokračujeme v budovaní silnej športovej 
značky, ktorou tento hokejový klub určite je. 
Fanúšikovia sa v novom štadióne konečne do-
čkajú moderných LED obrazoviek, ozvučenia 
či svetelnej show. Každý zápas bude, okrem 
kvalitného hokeja, prinášať množstvo sprie-
vodných marketingových aktivít. „Už čoskoro 
začneme s predajom permanentných vstupe-
niek na A a C tribúnu. Sme vďační za najlep-
ších fanúšikov na Slovensku, a preto chceme 
zachovať pôvodné ceny permanentiek, a tiež 
predkupné právo na miesta z poslednej riad-
nej sezóny,“ uviedol obchodný a marketingo-
vý riaditeľ Vladimír Tropp. Dobrou správou 
pre fanúšikov bystrického hokeja je, že práce 
na komplexnej rekonštrukcii zimného štadi-
óna postupujú podľa plánu. Vedenie mesta 
už rokovalo s majiteľmi hokejového klubu 
a majú spoločnú ambíciu prilákať na bansko-
bystrický hokej čo najväčší počet divákov. „Po 
rôznych polopravdách, ktoré sa v poslednom 
období šírili na sociálnych sieťach o odchode 
hokejového klubu z nášho mesta som rád, že 
noví majitelia klubu jasne deklarovali zá-

ujem pokračovať s hokejom v Banskej Bys-
trici a kontinuálne nadviazať na úspechy 
z predchádzajúcich rokov. Myslím si, že pre 
všetkých fanúšikov je to výborná správa, 
že značka HC’05, ktorá na Slovensku niečo 
znamená, z nášho mesta určite neodchádza. 
Verím, že na jeseň začneme novú sezónu vo 
vynovenom športovom stánku a na štadión 
sa opäť budú môcť vrátiť aj diváci. Ďakujem 
Jurajovi Kovalovi a jeho tímu za to, že hokej 
v našom meste získal pozíciu, ktorá mu prá-
vom patrí. Novému vedeniu a ďalším kole-
gom prajem ešte veľa hokejových úspechov,“ 
hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Manažment HC´05

bystrické pumy získali striebro

Hráčky BK ŠKP 08 Banská Bystrica U23 si 
posledný májový víkend na finálovom turnaji 
v Košiciach poradili s BKM Junior UKF Nitra 
U23 a hladko zvíťazili 73:39. V semifinálo-
vom súboji otočili nepriaznivý vývoj zápasu 
proti BAM Poprad U23, keď v polčase ešte 
prehrávali o sedem bodov, no napokon zvíťa-
zili presvedčivo 70:52. Vo finále však už ne-
stačili na domáce Young Angels Košice U23 
a vo vyrovnanom súboji im podľahli 46:53. 
Po úspešnej sezóne žien, ktoré napokon obsa-

dili štvrté miesto, sa tak pumy tešia z ďalšie-
ho výraznejšieho úspechu banskobystrického 
ženského basketbalu.

majster európy
Športový strelec VŠC 
Dukla Banská Bystrica 
Juraj Tužinský sa stal 
v chorvátskom Osije-
ku majstrom Európy 
v olympijskej disciplíne 
vzduchová pištoľ na 10 

metrov. Vo finále dosiahol nástrel 241 bodov. 
Po bronze z Majstrovstiev Európy v roku 
2010 a bronze z Európskych hier v Baku 
v roku 2015 je to pre 36ročného Tužinské-
ho tretí cenný kov z vrcholových podujatí. Na 
olympijských hrách v brazílskom Riu de Ja-
neiro v roku 2016 obsadil v rovnakej disciplí-
ne štvrté miesto. Toto umiestnenie sa po kúsi 
vylepšiť na blížiacej sa olympiáde v Tokiu, 
počas ktorej mu budeme držať palce.

Šanca na zimnú olympiádu v pekingu
Popri našej najúspešnej-
šej alpskej lyžiarke Petre 
Vlhovej máme na Slo-
vensku aj ďalšie talen-
tované pretekárky. Mô-
žeme medzi ne zaradiť 
aj Kristínu Saalovú, ro-

dáčku z Banskej Bystrice a účastníčku zimnej 
olympiády v Soči, na ktorej v zjazde obsadila 
31. miesto. Po olympiáde sa však alpskému 
lyžovaniu nemohla venovať naplno, a karié-
ra tak musela ísť na chvíľu bokom. Po otcovi 
prebrala lyžiarsky servis, vyštudovala vysokú 
školu a začala sa venovať práci s mládežou. 
Popri tom však stále reprezentuje na prete-
koch nižších kategórií, na ktorých dosahuje 
vynikajúce výsledky. V marci tohto roku sa 
v poľskom Zakopanom stala majsterkou Slo-
venska v slalome a aj vďaka tomuto úspechu 
jej bol udelený dekrét kandidáta účasti na 24. 
Zimných olympijských hrách v Pekingu 2022. 
V boji o olympijskú miestenku držíme palce. 

Oddelenie športu, MsÚ BB
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verejné vyhlášky (vv) 
stavebného úradu

hľadám 
domov
Karanténna stanica pre spoločenské 
zvieratá mesta Banská Bystrica so síd-
lom vo Zvolene predstavuje:

Meno: Bunďo
Vek: 1/2015
Pohlavie: pes
Váha: 12 kg
Výška: 49 cm
Povaha: Buňďo si v živote nezažil veľa dob-
rého. Jeho životom bola dlho len reťaz. Roky 
života v zlých podmienkach na ňom, našťas-
tie, nezanechali žiadne následky, len neodo-
lateľnú chuť na každú maškrtku, ktorú zacíti. 
A keďže niečo také ako lásku nepoznal, je to 
veľký maznáčik a užíva si každé pohladenie. 
Veľmi túži po vlastnej a láskavej rodinke, kto-
rá by mu dala práve to, čo nikdy nepoznal. 
Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť, mô-
žete sa informovať na telefónnych číslach: 
0918505254, 0915699756 alebo v Karan-
ténnej stanici so sídlom na adrese Unionka 
17, 96001 Zvolen. Pomôcť môžete aj s do-
časnou opaterou o psíky. Presné informá-
cie o formách vítanej pomoci nájdete aj na 
webovej stránke www.kszv.sk.

rôzne
júN 2021 

uzávierka
júlového čísla
Termín: 1. júl 2021 do 12:00 hod. Na podkla-
dy čakáme do uzávierky. Po tomto termíne 
už nie je možné články dopĺňať, a preto bu-
deme radi, ak nás kontaktujete v predstihu. 
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Mojžišová, 
email: radnicnenoviny@banskabystrica.sk,  
048/43 30 107.

I www.banskabystrica.sk14

komunitné centrá
Komunitné centrum Sásová je opäť otvorené 
pre svojich návštevníkov. Čaká na vás pestrý 
program aktivít, na ktorých rozhýbete nielen 
svoje telo, ale aj myseľ. Zaspievať si môžete 
so Spevokolom Radosť, pamäť si precvičíte na 
Tréningu pamäte či Tréningu pamäte tancom. 
Taktiež si môžete zacvičiť na Bojovom šerme, 
Aerobicu a Jóge s Ali. Nájdu sa u nás aj lekcie 
tanca – Country ruže, Orientálne tance, Shu-
ffle dance, Salsa s Jankou či pingpongové 
komunity, Keramické dielne a Žonglovanie. 
V našich priestoroch máte možnosť stretnúť 
OZ Sanare, seniorov z DC Púpava, OZ Otvo-
rená škôlka a členov Divadla z klobúka. Roz-
vrh pravidelných aktivít nájdete na našej FB 
stránke a pre viac informácií nás kontaktujte 
emailom na: kcsasova@gmail.com. Komu-
nitné centrum Fončorda prešlo v poslednom 
období rôznymi zmenami. Koncom minulého 
roka boli v priestoroch vymenené okná, ktoré 
priniesli oveľa väčší komfort pre užívateľov 
našich priestorov. Vďaka dobrovoľníkom, 
ktorí pomohli pri uprataní sú pre vás pripra-
vené krásne čisté priestory. Ďalšou zmenou 
je nová koordinátorka Dorota Líšková, ktorá 
vás srdečne pozýva zapojiť sa do diania a akti-
vít. V júni by sme opäť radi zútulnili naše pro-
stredie. Ak máte doma rastlinky, o ktoré by 
ste sa vedeli podeliť s ostatnými, prineste ich 
k nám do KC na Havranské 9. Kontaktovať 
nás môžete na: 0917 505 922, kcfoncorda@
gmail.com. Sledujte aj náš FB KC Fončorda 
alebo Instagram kc_foncorda. 

Komunitné centrum Fončorda
Komunitné centrum Sásová

Oznam 
SPOĽACH, o. z. vás pozýva na stretnutie pod-
pornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov 
Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa 
uskutoční v stredu, 23. júna 2021 o 16:00 
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána 
Pavla II. (Kapitulská ulica 21, Banská Bystri-
ca). Spoločne sa budeme venovať téme Mosty 
do sveta demencie. Tešíme sa na stretnutie 
s vami. Ľ. Golianová, SPOĽACH, o. z.

OVZ-SU 90170/19016/2021/Kun
VV: Oznámenie o začatí stavebného kona-
nia a o upustení od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania; Stavebník: Mgr. Mi-
chaela Strapeková, Pieninská 21, 974 11 BB; 
Stavba: „Rozšírenie dverného otvoru“, v byte 
č. 30 na 7 NP v bytovom dome so súpisným 
číslom 6431 na Pieninskej ul. č. 21 v BB 
Vyvesené: 31. 05. 2021

OVZ-SÚ 80355/17012/2021/Hom
VV: Rozhodnutie 
Stavebník: Natália Skočíková, Tajov 303, 976 
34 Tajov; Stavba: „Rekonštrukcia bytu č. 16“, 
ktorý sa nachádza na 8. p., vo vchode č. 2 
v bytovom dome s č. 6453, Povstalecká cesta 
2, 974 01 BB
Vyvesené: 31. 05. 2021

OVZ-SU 94822/21520/2021/Hom
VV: Oznámenie o začatí stavebného kona-
nia a upustenie od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania 
Stavebník: Ing. Eva Kohárová a Kornel Ha
viar, Limbová 6467/17, 974 09 BB; Stavba: 
„Stavebné úpravy bytu č. 16, op., vchod č. 17“, 
ktorý sa nachádza v bytovom dome s č. 6467, 
Limbová ulica 17, 974 01 BB
Vyvesené: 27. 05. 2021

OVZ-SU 78388/13762/2021/Go
VV: Rozhodnutie 
Stavebník: GUKOTEXPRIVAT, spol. s. r. o., 
Družby 35, BB; Stavba: „Nadstavba 8 byto-
vých jednotiek – Stavebné úpravy objektu“, 
ktorá je umiestnená na pozemku parc. KN – C 
č. 935 v k. ú. Radvaň v BB
Vyvesené: 25. 05. 2021

OVZ-SU 69918/773/2021/Hom
BB: Rozhodnutie 
Stavebník: TECHNOTRADE INVEST, spol. 
s. r. o., Sasikova 5, 811 08 BA; Stavba: „Ma-
lopodlažné bytové domy Graniar – 2. etapa“, 
situované na parcele KN – C č. 2394/74 v k. ú. 
BB; Vyvesené: 21. 05. 2021

OVZ-SU 91827/7587/2021/SRS_L
VV: Rozhodnutie 
Stavebník: Vlastníci bytov v zastúpení Ing. 
Jánom Uramom, CSc., predseda SBD Banská 
Bystrica, Zelená 1, BB; Stavba: „Obnova by-
tového domu P. 1.14 (NKS) Sitnianska č. 12 – 
16, BB“, so súpisným číslom 6593, na pozem-
ku parc. KN – C č. 3110/1 – 3 v k. ú. Sásová
Vyvesené: 31. 05. 2021

Všetky aktuálne verejné vyhlášky stavebné-
ho úradu nájdete na stránke mesta www.
banskabystrica.sk v sekcii Samospráva – 
Úradná tabuľa, pričom v kategórii doku-
mentu je potrebné zvoliť Stavebný úrad. 

V Banskej Bystrici, 01. 06. 2021

nezabudnite
Sčítanie predstavuje jedinečný zdroj infor-
mácií a štatistických údajov o stave spoloč-
nosti, o jej demografických, sociálnoekono-
mických a kultúrnych štruktúrach, životných 
podmienkach obyvateľov a o bývaní. Zisťujú 
sa informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadne-
ho iného zisťovania v SR. Asistované sčítanie 
obyvateľov sa končí 13. júna 2021. Ak ste sa 
ešte nesčítali, máte posledné dni na to, aby ste 
navštívili jedno z kontaktných miest, prípad-
ne si dohodli termín s mobilným asistentom.

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, MsÚ BB
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