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Skvalitňujeme podmienky
vo všetkých mestských častiach
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Opäť sme o krok bližšie k novej a lepšej
podobe Námestia slobody. Verejná súťaž
návrhov už je vyhlásená.
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Chceme zlepšiť modrú a zelenú infra
štruktúru v našom meste. Po dotazníkovom prieskume nás čakajú stretnutia
s obyvateľmi. 
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Maskotom EYOF bude banský škriatok
Predposledná júlová sobota sa na Námestí SNP niesla vo veľkom štýle. Okrem prehliadky historických vozidiel či behu na kolieskových lyžiach sme spustili odpočítavanie jedného roka do začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 (EYOF). Pri
tejto príležitosti si organizátori pre návštevníkov pripravili bohatý program.

Foto: archív tím EYOF

Foto: archív tím EYOF

mestie SNP užívalo skutočnú
festivalovú atmosféru. Európ
sky olympijský festival mláde
že sa uskutoční od 24. do 30.
júla 2022 na športoviskách
v Banskej Bystrici, vo Zvolene,
Detve, Slovenskej Ľupči a Ba
díne.
Tím EYOF

Foto: archív tím EYOF

Nasledovalo ofi
ciálne predsta
venie maskota,
ktorým sa stal
banský škriatok
permoník. Ten
je podľa poves
tí strážca neras
tov a pokladov
v okolí banských
štôlní. Zároveň
boli permoníci
akýmisi ochran
cami baníkov, keď ich varovali pred nebez
pečenstvom. O podobe maskota rozhodla od
borná porota zložená z expertov na výtvarné
umenie a olympizmus. Víťazný návrh Milana
Prekopa vzišiel z 1102 zaslaných súťažných
prác. Večerné oslavy vyvrcholili koncertom
skupiny Hex, vďaka ktorej si zaplnené Ná
Foto: MsÚ BB

Podujatie 1 rok do EYOF otvo
ril koncert Dychovej hudby
Ministerstva vnútra SR. Po
známych filmových či muziká
lových skladbách si prišli na
svoje najmenší návštevníci. Na
pódiu sa predstavila obľúbená
detská skupina Fíha Tralala,
ktorá roztancovala námestie.

Vyhlasujeme súťaž návrhov na obnovu
Námestia slobody
Námestie slobody je jedným z troch najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici,
ktorý denne využíva mnoho obyvateľov a návštevníkov. Po rokoch si táto významná lokalita zaslúži patričnú pozornosť, preto
mesto začalo podnikať kroky na jej potrebnú obnovu. Samospráva v týchto dňoch vyhlasuje urbanisticko-architektonickú súťaž,
ktorej cieľom je získať návrh revitalizácie a prestavby tohto dôležitého priestoru. Do súťažných podmienok boli zapracované
požiadavky odborných útvarov mesta, ako aj Banskobystričanov z realizovaného dotazníkového prieskumu. Cieľ máme všetci
spoločný: vytvoriť bezpečné, moderné, čisté, kultúrne a komfortné miesto pre všetkých.
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súťaži spracovať zmeny a doplnky územ
ného plánu zóny, projektovú dokumen
táciu na rekonštrukciu verejných prie
stranstiev a zastávok verejnej hromadnej
dopravy. „V súťažných podmienkach sú
časti riešeného územia podrobne popísané spolu s informáciami o súčasnom
stave využívania územia, dopravnej obsluhy, existujúcich problémov, vlastníckych vzťahov, vypracovaných zámerov
a projektových dokumentácií. Architekti by
mali priniesť návrh riešenia celkovej identity
námestia, riešenia dopravy, autobusových
zastávok a pod.,“ dopĺňa Ivica Gašparovičo
vá z Oddelenia územného plánovania a ar
chitekta mesta. Vyhlásenie súťaže návrhov je
zverejnené vo Vestníku verejného obstaráva
nia www.uvo.gov.sk, v Úradnom vestníku EU
na stránke TED, na webe Slovenskej komory
architektov www.komarch.sk a na interneto
vých stránkach www.archinfo.sk a www.ban
skabystrica.sk.
mar
Foto: MsÚ BB

Do vyhlásenej verejnej anonymnej jedno
kolovej
urbanisticko-architektonickej
súťaže sa môžu zapojiť tímy alebo jedno
tlivci zo Slovenska i zahraničia spĺňajúci
podmienky účasti. Lehota na odovzdanie
súťažných návrhov je do 12. októbra 2021.
Porota zložená z odborníkov následne za
sadne, súťaž vyhodnotí a vyhlási výsledky.
Chýbať nebude ani výstava súťažných ná
vrhov. „Námestie slobody patrí k dôležitým mestským priestorom Banskej Bystrice,
ktorým denne prejde mnoho motoristov,
peších i cestujúcich MHD. Uvedomujeme
si, že dnes sa v tejto lokalite človek stráca,
preto chceme celý priestor obnoviť, zvýšiť
bezpečnosť chodcov, vytvoriť zelené a oddychové plochy. Aby sme našli čo najkvalitnejší návrh reflektujúci na potreby obyvateľov
a návštevníkov, rozhodli sme sa vyhlásiť
architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorú
nám overila Slovenská komora architektov.
Verím, že sa zapoja mnohí šikovní architekti
a získame kvalitný návrh, na základe ktoré-

ho budeme môcť prejsť k postupnej revitalizácii,“ hovorí primátor Ján Nosko. Prihlásení
záujemcovia nebudú mať jednoduchú úlohu.
Predmetom súťaže je priniesť komplexný
urbanistický návrh revitalizácie a prestavby
Námestia slobody. Pritom je potrebné za
chovať jeho hlavnú funkciu a dbať na to, že je
súčasťou Centrálnej mestskej zóny a jeho veľ
ká časť sa nachádza v ochrannom pásme Pa
miatkovej rezervácie Banská Bystrica. Okolie
Námestia slobody tvoria zdravotnícke zaria
denia, úrady, banky, bytovky, detské ihriská
či parky. Autor víťazného návrhu by mal po

informácie z mestského úradu
august 2021

ne a chodníky ulíc Hronské predmestie a pod
Urpínom ku mostu nad riekou Hron pri malej
železničnej stanici. Za dočasné obmedzenia
sa ospravedlňujeme a prosíme o trpezlivosť.
Oddelenie údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí, MsÚ BB

Informácie
z mestského
úradu

Štipendium
z fondu Andreja Hanzlíka

Foto: MsÚ BB

Aj v školskom roku 2021/2022 sa môžu štu
denti stredných a vysokých škôl zo sociálne
znevýhodneného prostredia uchádzať o po
skytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlí
ka. Podmienky a spôsob poskytovania finanč
ného príspevku upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2009
o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka. Jeho
úplné znenie, ako aj aktuálny vzor žiadosti,
nájdete na webovej stránke mesta www.ban
skabystrica.sk v sekcii Ako vybaviť/Občan/
Školstvo/Žiadosť o štipendium z fondu A.
Hanzlíka. Žiadosť o štipendium spolu s prí
lohami je potrebné doručiť do Klientskeho
centra mestského úradu, a to najneskôr do
15. septembra 2021. Pri posudzovaní štipen
dia sa prihliada na finančnú náročnosť štu
dijného odboru a na sociálne či majetkové
pomery žiadateľa.
Školský úrad,
Oddelenie školstva a mládeže, MsÚ BB

Podchod na Štefánikovom nábreží
bude čiastočne sprejazdnený už
začiatkom septembra

Nezabudneme...

Foto: MsÚ BB

Z dôvodu pokračovania výstavby protipo
vodňových opatrení mesta, ktoré realizuje
Slovenský vodohospodársky podnik, bolo
koncom júla v lokalite na Štefánikovom ná
breží realizovaných niekoľko opatrení. Z hľa
diska bezpečnosti musel investor uzatvoriť
autobusovú zastávku Štefánikovo nábrežie
oproti Kapitulskej ulici na strane Hrona, pri
čom opätovne bola spustená prevádzka auto
busovej zastávky v Národnej ulici. V závere
júla došlo aj k uzatvoreniu chodníkov a pod
chodu pre peších pod cestou I/66 v smere od
Kapitulskej ulice na ulicu 9. mája, ktorý je
v majetku Slovenskej správy ciest vedený ako
most. Nakoľko ho využíva mnoho obyvateľov,
v záujme mesta je investovať do jeho obno
vy spolu s vlastníkom SSC. Aby to však malo
význam, musí do podchodu prestať zatekať,
preto vedenie mesta požiadalo Slovenskú
správu ciest, aby vykonala potrebnú obhliad
ku, a aby prípadnú následnú rekonštrukciu
hydroizolácie zaradila do zoznamu svojich
investičných zámerov. Veríme, že sa to v do
hľadnej dobe podarí zrealizovať, a následne
budeme môcť skultúrniť vnútorné priestory
podchodu. Opätovné sprejazdnenie schodis
ka v podchode s pokračovaním po chodníku
po moste je plánované na začiatok septem
bra, pričom bezbariérová rampa ostane uza
vretá do 30. septembra 2021. Ako náhradné
trasy odporúčame využiť chodníky na ulici
Hronské predmestie a ulici Bellušova vedúce
k lávke ponad rieku Hron pri zimnom štadió

podmienky pre hniezdenie (napr. opustené
budovy, otvorené strechy, balkóny a pod.). Za
účelom zníženia počtu holubov by sme chce
li požiadať obyvateľov, aby urobili na svojich
nehnuteľnostiach také opatrenia, ktoré by
zabránili v zvyšovaní jeho populácie (uzatvo
renie povál, striech, použitie technických zá
bran na miestach, kde holuby sadajú a pod.).
Tiež upozorňujeme, že ani prikrmovanie ho
lubov v centre mesta alebo na balkónoch ne
prispieva k znižovaniu počtu ich stavov, ale
práve naopak (vrátane znečisťovania verejné
ho priestranstva). Zvažovali sme aj alternatí
vy, ako napr. odchyt holubov na území mesta
a ich vypustenie v inej lokalite, budovanie ho
lubníkov na okrajových častiach mesta a pod.
Takýmto riešením by sme však pravdepodob
ne problém presunuli len na niekoho iného.
V súčasnosti sa zaoberáme možnosťou znížiť
početnosť holubov vo vybraných lokalitách
plašením pomocou pernatých dravcov napr.
sokolov či jastrabov. Ďalšou metódou je voľ
né vypustenie odchovaných pernatých drav
cov v intraviláne mesta. Pri týchto metódach
možno očakávať úspech z dlhodobého hľadis
ka. Ak prirátame aj pomoc zo strany obyva
teľov, tak sa vďaka spoločnému úsiliu môže
úspech dostaviť už v dohľadnej dobe.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

Zaoberáme sa aj zvýšeným
výskytom holubov v našom meste
Začiatkom júla 2021 sa na pôde mestské
ho úradu uskutočnilo stretnutie pracovnej
skupiny zloženej zo zamestnancov všetkých
zainteresovaných inštitúcií, ktoré sa venujú,
o. i., aj problematike zvyšovania populácie
holubov. Keďže holuby môžu byť šíriteľmi
prenosných chorôb na človeka, a často svojím
trusom poškodzujú pamiatky a znečisťujú ve
rejné priestranstvá, samospráva už v minu
losti preventívne prijala niekoľko opatrení,
ktorými by stabilizovala, resp. znížila ich vý
skyt. No nie všetci sa s prijatými opatreniami
stotožnili. Preto v súčasnosti hľadáme ďalšie
vhodné spôsoby, ktoré by nám dovolili danú
situáciu riešiť. Hlavnou podmienkou pre kaž
dý domestikovaný druh živočíchov, nevyní
majúc holuba, je dostatok potravy a vhodné

Smrť je prirodzenou súčasťou života, no vždy
keď do neho vstúpi, hlboko nás zasiahne. Nikoho sa nepýta, nevyberá si... Bez rozdielu si
berie mladých i starých, zdravých i chorých.
Nedávno sme so zármutkom prijali smutnú
správu, že dňa 28. júla 2021 nás vo veku 66 rokov navždy opustil jeden z mužov, ktorí viedli
toto mesto. Ivan Saktor pôsobil ako primátor
Banskej Bystrice v rokoch 2006 – 2010. Hoci
neskôr bolo zjavné, že bojuje s náročnou chorobou, vždy vedel s úsmevom sebe vlastným
rozprávať o svojich ďalších plánoch a víziách.
Aj napriek tomu, že posledné roky boli ťažké,
nikdy nestratil nádej a svojou účasťou vždy
hrdo podporil významné mestské podujatia.
Z vlastnej skúsenosti viem, že byť primátor je
náročná úloha, ktorá so sebou prináša mnoho výziev a neľahkých rozhodnutí. Tak, ako
v každej práci, aj túto funkciu sprevádzajú dni
náročné a dlhé, ale aj také, vďaka ktorým sa
oplatí vynakladať úsilie a vyčaria úsmev na
tvári. Ivan Saktor do fungovania mesta vložil
kus seba. Navždy bude mať miesto v spomienkach a srdciach jeho blízkych, priateľov
i známych a nezmazateľne bude zapísaný aj
v histórii mesta pod Urpínom. V mene všetkých Banskobystričanov vyjadrujem smútiacej rodine, priateľom a známym úprimnú
sústrasť. Ivan, odpočívaj v pokoji. Česť Tvojej
pamiatke!
Ján Nosko, primátor
www.banskabystrica.sk
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Pracujeme vo viacerých lokalitách
a projekty už dostávajú reálne kontúry
Leto sa spája s prázdninovým obdobím. To však neplatí pre práce v meste, pri ktorých je potrebné priaznivé počasie. Horúce
dni nám umožňujú napredovať, a okrem ciest a chodníkov sa stále zameriavame aj na drobné opravy, výstavbu športovísk
a revitalizáciu vnútroblokov. Aj keď často ide o dlhý proces, v Radničných novinách vás pravidelne informujeme, ako práce
na jednotlivých projektoch pokročili, ale aj o ďalších plánoch samosprávy.

Foto: MsÚ BB

všetko podľa plánu,
s prácami by sme
mohli začať už tento
rok počas jesenných
mesiacov. Pozornosť
venujeme aj Ná
mestiu slobody, cez
ktoré denne prejde
mnoho obyvateľov
i návštevníkov mes
ta. Tí sa prostred
níctvom
dotazní
kového prieskumu
mohli nedávno vy
jadriť k tomu, ako si
tento priestor pred
stavujú v budúcnos
ti, čo sa im páči,
a tiež k tomu, čo im
na Námestí slobody
chýba. Aj na základe
výsledkov mesto vy
hlásilo urbanisticko
-architektonickú sú
ťaž, ktorej cieľom je získať návrh revitalizácie
a prestavby tohto dôležitého priestoru. Viac
o tejto téme sa dočítate na strane 2. Mesto
nezaháľa a pracuje na ďalších zámeroch
v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry,
o ktorých sa dočítate na strane 6.

Vnútrobloky a revitalizácia
Nekončiaci pracovný ruch môžu pravidelne
pozorovať obyvatelia Sásovej, ktorí bývajú
v blízkosti Sitnianskej či Tatranskej ulice,
nakoľko revitalizácia vnútrobloku napreduje
podľa plánu. Výkopové práce sú ukončené
a rovnako je to aj so zeleňou, ktorá v tejto
lokalite bude už len pribúdať. Spravených je
takmer 800 metrov obrubníkov a v niekto
rých vnútorných koridoroch je už položená
aj dlažba chodníkov. Hotové sú tiež rozvo
dy na verejné osvetlenie, a čoskoro sa začne
s budovaním pochôdznej fontány, ktorá by
mala byť podobná obľúbenej fontáne pred
mestským úradom. Práce sa sústreďujú aj na
priestor pred Základnou školou Sitnianska,
aby bolo v septembri pred príchodom žiakov
všetko pripravené. Pred vstupom je vybúra
ná pôvodná nástupná plocha, na ktorej sa
začínajú ukladať obrubníky. V čase uzávierky
našich novín plynári v tejto oblasti realizova
li plánovanú výmenu potrubí a po ukončení
sa začne pracovať na združenom chodníku
pre chodcov a cyklistov, vrátane prístupov
k vchodom do bytoviek. Postupne sa začne aj
s dopĺňaním dlažby na nových chodníkoch.
V týchto dňoch sa ukončuje aj proces obsta
rania na zhotoviteľa revitalizácie vnútroblo
ku na Tulskej ulici. Momentálne prebieha
kontrola riadiacim orgánom, a ak pôjde
4
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Most a športoviská
Od minulého mesiaca pokročili aj práce na
Mestskom mládežníckom štadióne v Radva
ni, Kráľová. V objekte zázemia a šatní sa ak
tuálne realizujú vnútorné rozvody inštalácií
na vrchných podlažiach. Na spodných pod
lažiach sa robia vnútorné povrchové úpravy.
Taktiež prebieha inštalácia kamerového sys
tému a systému ozvučenia štadióna. Rozbie
hajú sa práce na podkladových vrstvách spev
nených plôch chodníkov a parkovísk. Podľa
harmonogramu postupujú aj práce na zim
nom štadióne, čo si v júli mohli osobne overiť
aj zástupcovia fanklubu našich Branov, ktorí
sa spolu s vedením mesta zúčastnili na kon
trolnom dni. Práce na hale B sú v súčasnosti
v takom štádiu, že hokejisti už v týchto pries
toroch začali s tréningami. V prípade mostu
v Iliaši boli počas uzávierky Radničných no
vín osádzané hlavné priehradové nosníky.
Následne sa práce zamerajú na montáž prieč
nikov a pozdĺžneho stuženia mosta.

Cesty a chodníky
Tri rozsiahle úseky – Horná ulica, Partizán
ska cesta a Gaštanová ulica, o ktorých sme
vás informovali v predchádzajúcich číslach
novín, sú už dokončené. V Podlaviciach pri
budlo už aj vodorovné dopravné značenie, na
ktorom sa v prípadne priaznivého počasia 20.
augusta začne pracovať aj na ostatných do
končených úsekoch. Bude zo studeného plas
tu, nakoľko tento druh značenia je trvácnejší.
Aktuálne sú stavebné práce naplno rozbe
hnuté na Javorníckej ulici. V prvej fáze zho
toviteľ odfrézoval starý nevyhovujúci povrch,
a následne sa začalo s obnovou parkovacích
miest na betónových paneloch. Práce sa rea
lizujú po úsekoch, aby motoristi boli blokova
ní v čo najmenšej miere. Súčasťou prác bude
oprava nevyhovujúceho chodníka s lokálnou
výmenou podložia a výmenou obrubníkov,
ako aj obnova kontajnerových stojísk.

Pripravujeme projektové
dokumentácie
Okrem prác, ktoré sú viditeľné priamo v te
réne, pokračuje samospráva aj v prípravách
na obnovy ďalších dôležitých dopravných
úsekov vozoviek a chodníkov. Mesto vysúťa
žilo projektantov, ktorí v súčasnosti pripra
vujú projektové dokumentácie. Odovzdaná
už bola napríklad projektová dokumentácia
na rekonštrukciu cesty od Moskovskej ulice,
cez Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK,
Švermovu, až po kruhový objazd na Tajov
ského ulici pri Lidli. Na základe nej budeme
môcť v krátkom čase začať so súťažou na zho
toviteľa stavby. Finalizujú sa tiež projektové
dokumentácie na rekonštrukciu Lazovnej
a Bottovej ulice, vrátane okružnej križovatky
pri Medenom hámri, rekonštrukciu Tajov
ského – Janka Kráľa a Cesty na amfiteáter
či rekonštrukciu Bakossovej ulice od sídliska
Severná, vrátane úseku na Námestie Š. Moy
sesa popod tržnicu. Vysúťažení projektanti
začínajú aj s prípravou projektovej doku
mentácie na rekonštrukciu Poľnej ulice po
Malachovskú cestu či na obnovu Bernoláko
vej ulice. Z dôvodu nevyhovujúceho technic
kého stavu vozovky, chodníka a odvodnenia
miestnej komunikácie sa pripravujeme aj
na rekonštrukciu Hutnej ulice. V súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa
stavby, a následne po jeho ukončení začneme
s realizáciou.
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Okrem toho sme opravili aj prívalovým dažďom poškodenú cestu na
Suchý vrch a cestu, ktorá bola poškodená podmytím brehu Malachov
ským potokom, na základe čoho sa zosunula časť cesty a došlo k do
pravnému zneprístupneniu štyroch rodinných domov v časti Stupy.
V nasledujúcich mesiacoch investujeme ešte približne 450 000 eur do
ďalších opráv chodníkov a ciest, o čom vás v Radničných novinách bu
deme informovať. 
gre

Rozbehnuté práce
Zrealizované už boli opravy ciest a chodníkov v hodnote približne
320 000 eur, ktoré sú viditeľné vo všetkých volebných obvodoch.
Chodník na ulici Československej armády popred Katastrálny
úrad od križovatky s Robotníckou ulicou až po park
Chodník na Hviezdoslavovej ulici od križovatky s ulicou 9. mája
po č. 3, a následne od č. 31 až po križovatku Viestova
Chodník popri materskej škole Na Starej tehelni
Chodník na Ďumbierskej ulici od križovatky na Ružovej, ďalej na
Rudlovskú cestu až po zastávku MHD
Cesta od Podlavickej cesty po Základnú školu J. G. Tajovského,
vrátane chodníka a parkovacích plôch na Gaštanovej ulici 2 – 10

Chodník na Kalinčiakovej ulici od križovatky Sládkovičova popri
pošte
Chodník v Kremničke od cesty III/2415 smerom ku krematóriu

Foto: MsÚ BB

Chodník popred bytové domy na Radvanskej ulici 5 – 11, vrátane
vstupov

Gaštanová ulica

Názory poslancov
K téme mesiaca sa vyjadrili aj banskobystrickí poslanci, ktorí tentokrát reagovali na otázku: Aj napriek vysokým horúčavám sa
v jednotlivých mestských častiach obnovujú cesty a chodníky, rekonštruujú vnútrobloky či športoviská. Záujmom samosprávy je
zvýšiť komfort obyvateľov na sídliskách. Určité finančné prostriedky majú na tento účel vyčlenené aj výbory mestských častí,
pričom priority sú už známe. Čo sa vďaka nim bude realizovať vo vašom obvode a prečo ste sa tak rozhodli?
Lucia Skokanová
Výbor mestskej časti na Fončorde funguje od začiatku svojho funkčného obdobia veľmi efektívne a okrem poslancov
mestskej časti sú v ňom zastúpení aj členovia občianskej rady. Hneď na začiatku svojej činnosti (2019) si v spolu
práci s členmi občianskej rady prešiel jednotlivé úseky Fončordy a stanovil priority do roku 2022 tak, aby boli do re
konštrukcií zahrnuté dôležité komunikácie, ktoré obsluhujú čo najväčší počet obyvateľov, patria k najzanedbanejším
a z hľadiska priorít je ich rekonštrukcia nevyhnutná. Výbor si za priority v tomto roku stanovil rekonštrukciu chodníka
popred DSS Senium na Švermovej a Jilemnického ulici, ktorá práve prebieha, nasledovať by mal chodník na Wolke
rovej ulici, chodník Tulská 74 a Moskovská ulica 42 k zastávke MHD, rekonštrukcia všetkých schodísk na Kyjevskom
námestí, teda od COOP Jednota smerom hore k ZŠ Moskovská všetky tri úrovne. Zároveň pokladáme za mimoriadne
dôležité, aby rekonštrukčné práce boli zrealizované kvalitne, bez potreby následných reklamácií.

Milan Smädo
Na úvod by som chcel podotknúť, že tento rok končí niekoľkoročný problém s mostom v Iliaši, z čoho mám veľkú radosť.
Spolu s futbalistami a priaznivcami športu sa tešíme aj na výstavbu a dokončenie športového areálu v Kráľovej. Pracuje
me tiež na príprave chodníka na Pršianskej terase a Kremnička – krematórium, ktoré patrili medzi dlhodobé požiadavky
obyvateľov. Vďaka kvalitnej práci občianskych rád, ktoré máme v našom volebnom obvode, každoročne riešime i bežné
problémy, požiadavky a potreby z jednotlivých častí volebného obvodu. Aj tento rok na základe týchto požiadaviek in
vestujeme 60 000 eur, ktoré budú použité napríklad na opravu chodníka v Rakytovciach, komunikácií v Podháji, otočky
autobusovej zastávky v Iliaši, opravu Čerešňovej ulice v Kremničke a mnoho ďalších menších stavieb. O týchto investíciách
rozhodujú sami občania, sú to ich požiadavky, a som rád, že participujú mnoho rokov na skrášľovaní a skvalitňovaní života
v južnej časti nášho mesta.

Jozef Baláž
Asfalt je vďačnou témou vtipov o komunálnej politike. Azda preto, že nové povrchy ciest a chodníkov sa často prezentujú
ako meradlo úspešnosti poslancov alebo primátorov. Iste, vodičov potešia zmiznuté výtlky a mamičky ocenia, ak prechádz
ka s kočíkom po sídlisku nepripomína prekážkovú dráhu. Ale stále je to len údržba, ktorá by mala byť bežnou vecou, a nie
dôvodom na oslavu. Budovanie novej infraštruktúry je zmenou ku kvalitnejšiemu životu v meste. Len škoda, že na také
samozrejmosti, ako je chýbajúci chodník pri frekventovanej ceste alebo oprava mosta, ktorý by sa hodil skôr do filmu o In
diana Jonesovi než do krajskej metropoly, musia obyvatelia čakať roky – a popri tom počúvajú, ako mesto dokáže postaviť
multifunkčnú halu za niekoľko mesiacov... V Banskej Bystrici máme štvrte bez vybudovanej kanalizácie, chýba riešenie
parkovania na sídliskách, samostatnou témou sú osady marginalizovaných skupín. Sme vďační za každý meter nového
asfaltu, ale potrebné sú aj zásadnejšie zmeny.
www.banskabystrica.sk
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Projekty Zelených oáz v Banskej Bystrici
robíme pre ľudí
Projekty pod názvom Zelené oázy v Banskej Bystrici sú v súčasnosti vo fáze vyhodnocovania dotazníkov z realizovaného prieskumu, ktoré mestu ukážu, čo si obyvatelia v jednotlivých lokalitách
želajú mať. V aktivitách participatívneho procesu sú samospráve
nápomocní členovia banskobystrického Dialogue Centre, n. o., ktorí
okrem spracovania dotazníkov pomôžu pri zvyšovaní povedomia
verejnosti o témach modrej a zelenej infraštruktúry, samotného
participatívneho procesu a pri organizovaní plánovaných stretnutí
s obyvateľmi.
Následne v jednotlivých
lokalitách zorganizuje
me verejné stretnutia
s obyvateľmi. Znamená
to, že do rozhodovania
o tom, ako by malo se
dem vytypovaných zelených oáz v rôznych
častiach mesta vyzerať, zapojíme aj Bansko
bystričanky a Banskobystričanov. Chceme vy
tvoriť kvalitný priestor a reflektovať na poži
adavky verejnosti, ktorá v danom území žije.
Každý jeden relevantný návrh dokáže skvalit
niť celkový zámer. Informácie, ktoré získame,
sú ideálny spôsob pre vytvorenie spoločnej
predstavy, akým spôsobom a smerom sa má
daný projekt uberať.
Foto: MsÚ BB

Informácie o zámeroch samosprávy v oblasti
zelenej a modrej infraštruktúry predstavilo
Oddelenie územného plánovania a architekta
mesta na tohtoročnom aprílovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Poslanci MsZ na
návrh primátora materiál schválili a odporu
čili, aby odborné útvary pokračovali v aktivi
tách, ktoré budú viesť k regenerácii verejných
mestských priestorov, vnútroblokov obytných
sídlisk a verejných parkov s využitím opatrení
na zmiernenie vplyvov človeka na klimatic
ký systém. A zároveň, aby boli zámery mesta
v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry po
stupne zaraďované do investičného plánu. Aj
strategické dokumenty mesta, ktoré hovoria
o tom, na čo chce samospráva vynakladať fi
nančné prostriedky, budú doplnené o projek
ty zelených oáz, resp. revitalizácie verejných
priestranstiev.

Projekty zelených oáz sa týkajú
lokalít:

Užšia spolupráca samosprávy
s obyvateľmi

Mládežnícka • Družby • Okružná

Projekt Zelené oázy v Banskej Bystrici je vý
zva pre užšiu spoluprácu mesta s obyvateľmi
a všetkých, ktorí sa tejto téme venujú. Spolu
s občianskou organizáciou Dialogue Centre,
n. o. chce samospráva reagovať na potrebu
skvalitňovania participatívnych procesov,
elimináciu nedorozumení a rozvíjať modely
spolupráce mesta a občianskych organizácií.

Podháj

Sme na začiatku, ale pracujeme
naplno
V súčasnosti pripravujeme aktivity na zvýše
nie povedomia o téme modrej a zelenej in
fraštruktúry. Zároveň identifikujeme miest
nych lídrov a nastavujeme s nimi spoluprácu.

6
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Vansovej
Severná
Magurská • Krivánska • Jelšový hájik
Bernolákova • Radvanská
Gaštanová • Lipová • Limbová
• Povstalecká

Hľadáme možnosti
financovania projektov
Naším zámerom je na revitalizáciu sied
mich vytypovaných vnútroblokov (zelených
oáz) v predpokladanom objeme 30 mil. eur
postupne získať eurofondy, podobne ako
v prípade Tulskej a Sitnianskej ulice. Zdroje
financovania v tejto chvíli ešte nie je mož
né určiť, no samospráva ich bude postupne
identifikovať. Predpokladáme však, že výzvy
na „zelené a modré projekty“ by mali byť
v novom programovom období vypísané do
konca roka 2022. Aj balík dotačného me
chanizmu REACT-EU ponúka výzvy zame
rané na zeleň, čo by mohlo byť tiež zdrojom
financovania mestských zámerov. Mesto
čakajú nielen ďalšie kroky participatívneho
procesu, verejných stretnutí, ale následne aj
rozhodovania o možnostiach organizovania
architektonických súťaží, procesoch tvorby
projektových dokumentácií, získania územ
ných a stavebných povolení, fázy verejných
obstarávaní na zhotoviteľov atď. Ide o proce
sy, ktoré trvajú približne dva roky. Mesto by
tak mohlo mať projekty revitalizácie zelených
oáz reálne pripravené v roku 2024. Všetko
však bude závisieť od možností čerpania mi
morozpočtových zdrojov a rýchlosti projek
tovej prípravy.
mar
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Poznáte Podnik medzitrhu práce?
V roku 2012 sa mesto rozhodlo riešiť nezamestnanosť na svojom území a založilo neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne
prospešné služby. Ambíciou bolo vytvoriť sociálny podnik poskytujúci služby v oblasti prania, brašnárstva a stolárstva. Žiaľ,
v danom období neexistovali legislatívne nástroje a možnosti na to, aby sa sociálny podnik v podobe neziskovej organizácie mohol
uchádzať o podporu za účelom jeho rozvoja. Hľadali sa však možnosti, ako podnik udržať, a postupne sa začali vytvárať nové
príležitosti. Podnik za posledné tri roky dokázal, že aj výkon a výsledok neatraktívnych manuálnych prác, ktoré sú vykonávané
nízkokvalifikovanými a neskúsenými obyvateľmi, prinesie pracovníkom potrebné zručnosti, je dobrý a obstojí.
vili záujem aj iné samosprávy a subjekty.
Významná je aj pomoc pri drobnej stavebnej
činnosti. Zamestnanci podniku napr. kladú
zámkovú dlažbu na Námestí SNP, revitali
zujú autobusové zastávky, opravujú menšie
schodiská a žľaby či čistia rigoly. „Veľkou výzvou bolo si prvýkrát skúsiť demontovať šesť
metrov vysoký železný plot v areáli MMŠ
Radvaň. Výzvu sme prijali minulý rok. Výsledok práce našich ľudí bol úžasný a spokojné bolo aj mesto. Ešte raz ďakujeme za túto
príležitosť,“ hovorí Milena Maková z Podniku
medzitrhu práce, n. o., r. s. p. Počas zimnej
sezóny sa podnik bude venovať odpratáva
niu snehu napr. v rámci bytových areálov,
okresného úradu alebo hlavnej pošty. „Veríme, že sa nám podarí získať aj iné zákazky,
nakoľko máme dostatočnú kapacitu na ručné aj strojné odpratávanie napr. chodníkov,
schodov a parkovísk. Ak máte záujem o naše
služby, neváhajte a kontaktujte nás,“ dopĺňa
Milena Maková. Okrem pomoci poskytovať
príležitosti nízkopríjmovým obyvateľom pri

Foto: archív Podnik medzitrhu práce, n. o., r. s. p.

Spomínaná predstava bola naplnená 01. ja
nuára 2020, keď sa podnik stal subjektom so
ciálnej ekonomiky, nakoľko od Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky získal štatút integračného sociálne
ho podniku. Cieľom podniku je vytvárať prí
ležitosti na zamestnávanie znevýhodnených,
zdravotne znevýhodnených a zraniteľných
osôb. V tejto činnosti systematicky spolu
pracuje s miestnym úradom práce. Podnik
v súčasnosti zamestnáva 23 ľudí, z toho deväť
zdravotne znevýhodnených a päť znevýhod
nených osôb, napr. z hľadiska doby evidencie
na úrade práce, vzdelania, veku alebo národ
nosti. Aj napriek aktuálnej pandemickej situ
ácii sa mu podarilo udržať pracovné miesta.
Postupom času prešli zamestnanci podniku
od natierania zábradlí k výkonu sezónnych
prác. V letnej sezóne je to údržba trávnatých
plôch, teda kosenie, hrabanie a revitalizácia
zelene. Týka sa to najmä priestorov mater
ských škôl, cintorínov a iných verejných prie
stranstiev. Tento rok o služby podniku preja

zapracovaní a získavaní pracovných návykov
a zručností v oblasti komunálnych služieb,
podnik pomáha aj v oblasti humanitárnej sta
rostlivosti, a to tým, že daruje rôzne venované
komodity (oblečenie a obuv pre deti a dospe
lých, školské potreby a hračky) ľuďom, ktorí
sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Preto ak sa
nachádzate v podobnej situácii, neváhajte
osloviť Podnik medzitrhu práce, n. o., r. s. p.,
ktorého zástupcovia vám s radosťou podajú
pomocnú ruku aj v tejto oblasti.
Podnik medzitrhu práce, n. o., r. s. p.

Prvý krok k odkanalizovaniu Rudlovej – Sásovej
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako investor stavby, začína v týchto dňoch s prácami súvisiacimi s dlhoročným
problémom obyvateľov Rudlovej – Sásovej. V prvej fáze dôjde k vybudovaniu výtlačného potrubia, ktoré v ďalšom období umožní
pokračovať vo výstavbe technologickej časti kanalizácie s následným budovaním zberačov na uliciach Strmá, Odbojárov, Dedinská
a Pod Bánošom. Cieľom projektu je odľahčiť Rudlovský potok od splaškov produkovaných v tejto časti Banskej Bystrice a presmerovať ich pomocou novovybudovanej stoky priamo do čistiarne odpadových vôd. V roku 2021 plánuje investor StVS prefinancovať
takmer 44 000 eur.
tomu, že vybudovanie výtlačného potrubia nevyrieši situáciu v Rudlovej úplne, ide
o prvý dôležitý krok, bez ktorého by sa nedalo pokračovať ďalej v riešení tohto problému,“ hovorí primátor Ján Nosko. Získanie
stavebného povolenia trvalo štyri roky z dô
vodu majetkovo-právnych vzťahov a pripo
mienok obyvateľov i dotknutých organizácií
počas územného a stavebného konania. Na
stavbu s názvom „Banská Bystrica – Rudlová,
kanalizácia“ bolo vydané stavebné povolenie
Foto: archív MsÚ BB

Rudlovský potok slúži odjakživa ako „ka
nál“, do ktorého sa v prípade nepriaznivého
počasia, z dôvodu nedostatočnej kapacity
kanalizačného zberača, zlieva splašková aj
dažďová kanalizácia z Rudlovej – Sásovej.
Pri nárazových dažďoch sa potok vylieva
a ohrozuje majetok obyvateľov žijúcich v jeho
blízkosti. Aj keď samospráva nie je správcom
Rudlovského potoka, vedenie mesta so za
interesovanými inštitúciami komunikuje už
dlhé roky a snaží sa problém Rudlovčanov
riešiť. „Som rád, že po rokoch nastal viditeľný posun a Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť začína riešiť jeden z pálčivých
problémov obyvateľov mestskej časti Rudlová – Sásová. Verím, že zhotoviteľa nečakajú
žiadne nepredvídané problémy a prvá fáza
tejto investičnej akcie bude hotová do konca
októbra tak, ako je plánované. Aj napriek

dňa 29. októbra 2019, a právoplatnosť nado
budlo 13. januára 2020. Po vydaní stavebné
ho povolenia investor stavby, Stredosloven
ská vodárenská spoločnosť, a. s., zabezpečil
verejné obstarávania na zhotoviteľa a dozor
stavby pre I. etapu výstavby. S jej realizáci
ou sa oficiálne začalo dňa 22. júla 2021 odo
vzdaním staveniska zhotoviteľovi. „V prvej
etape sa vybuduje výtlačné potrubie z miesta budúcej čerpacej stanice do dnes už existujúceho zberača, ktorý odvádza splaškové
odpadové vody na čistiareň odpadových
vôd Banská Bystrica. V ďalších etapách výstavby sa bude pokračovať v nasledujúcich
rokoch postupne od čerpacej stanice i odľahčovacej komory až po samotné stoky vedené
ulicami,“ dopĺňa riaditeľ odboru investičného
StVS, a.s., Peter Neuzer.

mar
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Modernejšie školy aj vďaka získaným dotáciám

Do vyhlásenej výzvy rezortu školstva Moder
nejšia škola sa zapojili takmer všetky základ
né školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Banská Bystrica, pričom úspešné boli dve.
Základná škola Spojová využije získané fi
nančné prostriedky vo výške takmer 30 000
eur na prebudovanie školského bufetu na
otvorenú študovňu, ktorá sa bude využívať
nielen na učenie a prednášky, ale aj na relax
či spoločenské stretnutia. „Projekt sme postavili na výmene krátkodobého jedla pre
telo za dlhodobejšie, trvácnejšie a vzácnejšie
jedlo pre dušu a myseľ. Chceme v škole vybudovať centrálne miesto, ktoré žiakov zaujme
svojím modernejším dizajnom a budú sa tam
cítiť príjemne. Otvorenú študovňu spojenú so
školskou knižnicou plánujeme vytvoriť v centre budovy s pohodlným sedením a výberom

kníh, aby bola srdcom, mozgom a dušou celej školy, ktorú budú môcť žiaci vyhľadávať
v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách,“ opisuje plánovaný projekt riaditeľka
ZŠ Spojová Šárka Kováčová. Žiaci zo Spojovej
sa tak môžu tešiť na priestory, ktoré sa stanú
dejiskom obľúbených výchovno-vzdelávacích
a voľnočasových aktivít, akými sú Spojovác
ka noc literatúry, literárna čajovňa či besedy
so spisovateľmi a významnými osobnosťami.
Súčasťou projektu sú voľne prístupné vysu
nuté čitateľské kútiky na chodbách so sedací
mi vakmi i premietacím plátnom. Modernejší
vzhľad čaká aj vestibul Základnej školy v Pod
laviciach. „Sme vďační, že rezort školstva si
vybral aj našu školu a schválil nám financie
v maximálnej výške 30 000 eur na účely modernizácie interiéru. Do projektu sme vstúpi-

Vizualizácia: archív ZŠ Spojová

Dve banskobystrické základné školy uspeli v projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého cieľom je
modernizovať priestory škôl a skvalitniť vyučovací proces. Základná škola Spojová na Fončorde a ZŠ Jozefa Gregora Tajovského
na Gaštanovej ulici v Podlaviciach tak budú môcť vďaka získaným dotáciám vytvoriť vo svojich budovách oddychové zóny
a revitalizovať triedy.

Takto by mala vyzerať študovňa v ZŠ Spojová

li s cieľom vytvoriť príjemné prostredie pre
žiakov vybudovaním oddychových zón na
chodbách a v triedach. V najbližších mesiacoch sa vestibul ZŠ prezlečie do supermoderného outfitu, ktorým bude žiakov vychovávať a motivovať k lepším výkonom,“ dopĺňa
riaditeľ ZŠ J. G. Tajovského Milan Pápay.
mar

Oslavy SNP v Banskej Bystrici
Vzhľadom na situáciu budú celoslovenské
Oslavy 77. výročia SNP sprevádzané niekoľ
kými obmedzeniami. Odštartujú 28. augus
ta o 19:00 hod. tradičným koncertom Štát
nej opery v Banskej Bystrici, počas ktorého
budú ocenené osobnosti a organizácie aktív
ne podporujúce činnosť Múzea SNP. Denný
oficiálny program, dňa 29. augusta 2021, sa
začne o 11:00 hod. preletom leteckej techniky
Ozbrojených síl SR a pietnym aktom klade
nia vencov. Slávnostné zhromaždenie otvorí
hymna Slovenskej republiky v podaní Reného
Bošeľu a Vojenskej hudby Banská Bystrica.
Okrem príhovorov oficiálnych hostí, ponúkne
slávnostné zhromaždenie aj krátke kultúrne
vystúpenia. Ukončí ho zoskok výsadkárov.

Ako to bude tento rok?
Oficiálna časť osláv bude určená výlučne
pre pozvaných hostí, priamych účastníkov
8
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Povstania, predstaviteľov diplomatických
zastúpení v SR a členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Oficiálna časť
osláv SNP bude vysielaná v priamom preno
se RTVS. Verejnosť si tento program môže
pozrieť z pohodlia domova. Múzeum SNP
pre verejnosť pripravuje popoludňajší pro
gram s viacerými sprievodnými aktivitami.
Od 13:30 do 17:00 hod. sa na hlavnej tribúne
pred Pamätníkom SNP uskutoční kultúrny
program, avšak za podmienky dodržania pro
tiepidemických nariadení, ktoré budú platné
v danom období. Priestory stálej expozície
a kinosály budú pre verejnosť sprístupnené od
13:30 do 18:00 hod. O režime koncertu Štát
nej opery, ktorý sa uskutoční dňa 28. augusta,
a taktiež o podmienkach účasti verejnosti dňa
29. augusta, bude múzeum informovať prie
bežne na stránke www.muzeumsnp.sk a so
ciálnych sieťach Múzea SNP. Vstup na všetky

aktivity a podujatia osláv 77. výročia SNP je
bezplatný.

Doprava a obmedzenia
Dňa 29. augusta 2021 bude vstup do areálu
Pamätníka SNP možný až po 13:30 hod. z Ka
pitulskej ulice. Počas 28. a 29. augusta bude
vo vybraných uliciach v Banskej Bystrici čias
točne zmenené dopravné značenie. Dňa 28.
augusta v čase od 22:00 hod. do 15:00 hod.
29. augusta bude na ulici Kapitulská umiest
nené dopravné značenie „zákaz zastavenia“.
Dňa 29. augusta 2021 v čase od 6:00 do 15:00
hod. budú uzavreté ulice Kapitulská, Švant
nerova, Cikkerova a Kuzmányho. Zároveň
žiadame o rešpektovanie pokynov mestskej
a štátnej polície, ako aj zákazu parkovania na
uvedených uliciach.
Múzeum SNP

samospráva
august 2021

Záhradnícke a rekreačné služby vyhlásia nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie
krematória
Stav banskobystrického krematória už desiatky rokov volá po komplexnej obnove. Na začiatku prvého funkčného obdobia
súčasného primátora bolo rozhodnuté, že krematórium nebude zverené súkromným podnikateľom, ale zostane naďalej v rukách
samosprávy, v správe Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES). Zároveň bolo potrebné nájsť finančné prostriedky na
jeho rekonštrukciu, nakoľko pravidelná údržba pri zastaralých technológiách bola čím ďalej náročnejšia, tak po technickej, ako
aj finančnej stránke. Po schválení finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom pristúpilo mesto k zámeru rekonštrukcie
krematória v I. etape v rozsahu výmeny kremačných pecí.

Problémy vysúťaženého
zhotoviteľa vyústili do pozastavenia
rekonštrukcie
Stavebné práce v januári 2020 zastali, pretože
riadne vysúťažený zhotoviteľ sa dostal počas
rozbehnutej rekonštrukcie do insolventnosti
a nebol schopný rozpracované dielo dokon
čiť. Z dôvodu jeho finančného kolapsu bolo
nevyhnutné v júli 2020 od uzatvorenej zmlu
vy o dielo odstúpiť. V tom istom období bol
začatý proces smerujúci k nájdeniu nového
zmluvného partnera, ktorý by mal potrebné
technológie, know how a dostatočné finančné
zázemie na dokončenie začatej rekonštrukcie
krematória.

Zámer uskutočniť priame rokovacie
konanie spočiatku naberal reálne
kontúry

etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica – do
končenie“ oznámil vo Vestníku verejného
obstarávania, že sa uskutoční priame rokova
cie konanie s týmto osloveným uchádzačom.
Priame rokovacie konanie bolo ukončené dňa
2. júla 2021 bez uzatvorenia zmluvy o dielo
z dôvodu, že oslovený uchádzač aj napriek
opakovaným výzvam nepredložil všetky po
žadované doklady a vysvetlenia. Vzhľadom
na uvedené skutočnosti ZAaRES, ako verej
ný obstarávateľ a správca banskobystrického
krematória, bude pokračovať v začatej rekon
štrukcii vyhlásením nového verejného obsta
rávania.

V auguste 2020 ZAaRES v spolupráci s mes
tom pristúpil k intenzívnym rokovaniam so
spoločnosťou, ktorá po oboznámení sa so
stavom rozpracovanosti diela deklarovala
splnenie predpokladov pre jeho dokončenie
s použitím už vybudovaných častí predchá
dzajúcim zhotoviteľom. Situáciu na oboch
stranách v procese rokovaní skomplikovalo aj
obdobie koronavírusu.

Hľadanie nového partnera, ktorý
dokončí začatú rekonštrukciu

Spaľovanie zosnulých aj naďalej
zabezpečuje krematórium v Nových
Zámkoch

V máji 2021 ZAaRES ako investor a objed
návateľ diela „Rekonštrukcia krematória – I.

Foto: teplanarchitekt.sk

Koncom roka 2016 začal časovo náročný pro
ces prípravy podkladov a projektového zá
meru plánovanej rekonštrukcie. Verejné ob
starávanie na zhotoviteľa bolo vyhlásené už
v máji 2018. V júli toho istého roka bola s vy
súťaženým zhotoviteľom uzatvorená zmluva
o dielo, kde výška investície predstavovala
sumu 1 474 774,04 eur. Začatiu stavebných
prác predchádzalo získanie rozhodnutia
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(EIA), vydanie súhlasu podľa zákona o ovzdu
ší, územné rozhodnutie a vypracovanie sta
tického posudku. Uvedené administratívne
procesy výrazne predlžovali stavebné konanie
a vydanie samotného stavebného povolenia.
Samospráva sa navyše musela vysporiadať aj
s podaniami známeho aktivistu zo Združenia
domových samospráv.

Foto: MsÚ BB

Náročná projektová príprava
a začiatok stavebných prác

Mesto Banská Bystrica, prostredníctvom
ZAaRES-u, zabezpečuje spaľovanie zosnu
lých od 1. januára 2021 v Nových Zámkoch,
na základe uzatvorenej zmluvy, čím zabezpe
čuje celý servis kremácie v rozsahu, ako tomu
bolo aj pred začatím rekonštrukcie. Vedenie
banskobystrického krematória je zároveň
v úzkom kontakte so Slovenskou asociáciou
pohrebných a kremačných služieb za účelom
pružného riešenia prípadných vzniknutých
problémov.
Kancelária prednostky, MsÚ BB
www.banskabystrica.sk
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Invázne rastliny

Foto: archív ŠOP SR

Boľševník obrovský je rastlina z čeľa
de zelerovité. Dorastá do výšky 2 – 5
m. Jej byľ je hrubá, pozdĺžne ryhova
ná, v hornej časti môže byť aj rozkoná
rená. Na vrchole stonky sa v období od
júna do júla vytvára mohutné súkvetie
zložené z drobných bielych kvetov.
Rastlina je samoopelivá a semená sa
prenášajú vetrom alebo vodou. Spôso
buje vážne poškodenia kože podobné
popáleninám, a preto je potrebné do
držiavať prísne zásady pri manipulácii
s časťami rastliny a používať ochranný
odev a rukavice. Pri menších poras
toch alebo jednotlivých rastlinách je možné využívať vykopávanie alebo
vytrhávanie (dbajte na ochranné pomôcky). Väčšie porasty sa odporúča
kosiť alebo mulčovať v období pred kvitnutím druhu, aby nedošlo k vy
tvoreniu semien. Zásah je potrebné v priebehu roka zopakovať. Účin
nou metódou je ostrihávanie nezrelých súplodí, približne 2 až 3 týždne
po odkvitnutí druhu (v závislosti od počasia), keď sú vytvorené ešte len
nezrelé semená. Odstrihnuté súplodie sa umiestni do igelitového vreca
tak, aby semená neopadli a na vhodnom mieste sa spáli. Odstrihnu
tím súplodí počas vegetačnej sezóny sa rastlina oslabí alebo zahynie.
Pri odstraňovaní druhu sa využíva aj postrek registrovaným príprav
kom na ochranu rastlín (herbicídom) alebo kombinovaný spôsob
mechanického a chemického odstraňovania. Vtedy sa porasty druhu

najprv mechanicky odstránia (pokosia alebo zmulčujú), a následne po
opätovnom raste sa rastliny postriekajú herbicídom.

Pajaseň žliazkatý
(Ailanthus altissima)
Pajaseň žliazkatý je rýchlo
rastúci opadavý listnatý strom
dorastajúci až do výšky 20 až
25 m. Vyznačuje sa veľkými,
40 až 60 cm dlhými listami,
ktoré sú nepárne perovito
zložené. Súkvetie je vrcholová
metlina. Kvety sú atraktívne
pre včely, chrobáky a ostatné
druhy hmyzu. Kvitne v júli až
auguste. Plodom sú podlho
vasté krídlaté nažky, ktoré
sa v lete sfarbujú dočervena.
Drevina sa rozmnožuje gene
ratívne (zo semien) aj vegeta
tívne (odnože, koreňové výhonky). Plody sa šíria vzduchom, vodou aj
prostredníctvom vtáctva. Je potrebné eliminovať výsadbu tohto druhu
pre okrasné účely a opakovane vytínať, kosiť či vytrhávať mladé ras
tliny tohto druhu. Kombinácia s herbicídmi je dobrým riešením v prí
pade mladých, plošne obmedzených nárastov. Vysoko účinný je che
mický postrek olistenia herbicídmi na báze glyfosfátov. Pri správnej
aplikácii je možné zamedziť silnej koreňovej výmladnosti.
Oddelenie životného prostredia, MsÚ BB
Foto: archív ŠOP SR

Boľševník obrovský
(Heracleum mantegazzianum)

Ekosystémové služby lesa a možnosti
ich zabezpečovania v okolí Banskej Bystrice
Lesy poskytujú mnoho funkcií, ktoré človek využíva vo forme tzv. ekosystémových služieb. Prostredníctvom nich prispievajú
k biodiverzite, ochrane proti povodniam, prispôsobeniu sa, zmierňovaniu zmeny klímy či produkcii obnoviteľných surovín. Využívanie týchto služieb stúpa a verejnosť čoraz častejšie uprednostňuje funkcie, ktoré nesúvisia s produkciou dreva. Jeho predaj je však
hlavným príjmom, vďaka ktorému majitelia lesov zabezpečujú trvalo udržateľné hospodárenie. Začínajú sa preto hľadať aj iné
možnosti, ktoré by dokázali príjmy z dreva doplniť či nahradiť.
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starostlivosti o les a priorít obhospodarova
teľov výskumníci navrhli alternatívne spô
soby obhospodarovania lesa pre posilnenie
vybraných ekosystémových služieb. Násled
ne boli vyčíslené i zmeny v príjmoch z preda
ja dreva, ktoré slúžia na diskusiu o možných
platbách. V júni 2021 mali zástupcovia mes
ta, záujmových združení a mestských lesov
počas workshopov možnosť určiť svoje pre
ferencie posilnenia jednotlivých ekosystémo
vých služieb vo vybraných lesných porastoch.
Podobne ako verejnosť, ktorá počas priesku
mu na jar 2020 dala najvyššiu prioritu vode,
a následne biodiverzite a rekreácii, aj počas
workshopu tieto ekosystémové služby preva
Foto: archív Národné lesnícke centrum

Pre celkové pochopenie a nastavenie systé
mu využívania ekosystémových služieb lesa je
potrebné vychádzať z dostupných výsledkov
vedy a výskumu. Mestské lesy Banská Bystri
ca s.r.o. sa preto zapojili do projektu apliko
vaného výskumu, ktorý rieši Národné lesníc
ke centrum a Lesnícka fakulta TU vo Zvolene.
Zameriava sa na testovanie nových politík
a podnikateľských modelov na zabezpeče
nie vybraných ekosystémových služieb lesa.
Hlavným cieľom projektu v záujmovom úze
mí lesného celku Banská Bystrica je plnenie
ekosystémových služieb v súvislosti s ochra
nou biodiverzity, rekreáciou, vodou, klímou
a produkciou dreva. Nie všetky ekosystémové
služby je možné zabezpečiť naraz. Niektoré
sa vzájomne nevylučujú (napr. uskladnenie
uhlíka a vodohospodárske funkcie lesa), iné
je možné zosúladiť (napr. biodiverzita a re
kreácia). Na základe údajov z Programov

žovali. Účastníci sa zhodli aj na otázke potre
by platieb obhospodarovateľom lesa za po
silnenie zvolených ekosystémových služieb.
Prevažuje názor, že podpora by mala byť z ve
rejných finančných zdrojov vo forme úpravy
nájmu či zo štátnych dotácií. Celý proces prí
pravy jednotlivých variantov hospodárenia
a návrhu platieb za ekosystémové služby je
z pohľadu zodpovedných riešiteľov projektu
úspešným príkladom participácie zaintere
sovaných strán do rozhodovacích procesov
týkajúcich sa obhospodarovania lesov. Všet
kým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu
a aktívny prístup. Táto práca bola podporená
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na
základe zmluvy č. APVV 17-0232. Bližšie in
formácie a výstupy nájdete na: www.ipoles.sk
v sekcii TestPESLes.
Z. Sarvašová,
zodpovedná riešiteľka projektu
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Foto: archív A. Loužecká

Talent ukrytý v našom meste
Andrea Loužecká je speváčka, textárka a hudobníčka z Púchova, ktorá vystupuje pod pseudonymom
Andy Lou. Hudbe sa venuje už viac ako 15 rokov. Hrá na akordeón, gitaru, ukulele... spieva a píše
vlastné texty. V Superstar 2020 skončila v TOP 48, a je tiež víťazka autorskej speváckej súťaže
Košický zlatý poklad 2020. Andy vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru
na Univerzite Mateja Bela. Po ukončení štúdia sa zamestnala v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici ako konzultantka v Centre slovanských štúdií. Cez víkendy hráva na spoločenských
a firemných akciách či koncertuje v kaviarňach a podnikoch. Okrem toho, v súčasnosti nahráva svoj
debutový album a aktívne sa venuje spevu.
Kedy si zistila, že hudba a spev je to,
čomu sa chceš venovať?
K hudbe inklinujem od malička. Začalo sa
to, keď som mala sedem rokov a mama ma
prihlásila do ZUŠ v Púchove na akordeón, kde
ma naučili čítať noty, poznať teóriu, a viedli
ma najmä k tomu, ako hudbu precítiť a do
dať jej výraz. S pribúdajúcim vekom som sa
chopila už aj gitary, nakoľko mi boli sympa
tické otcove hrania kade-tade. Načítala som
si múdre knihy o tom, ako chytiť základné
akordy a začala som si do toho spievať. To mi
ostalo dodnes. K profesionálnejšiemu spevu
ma priviedol folklórny súbor Váh pod vede
ním Ivana Sadloňa a Učiteľský zbor Harmo

ny pod vedením Márie Jašurdovej. Dnes som
už na sólovej dráhe. Tvorím autorské piesne
– hudbu aj text. Pre hudbu som sa rozhodla
v momente, keď som si uvedomila, že byť na
pódiu s gitarou a mikrofónom pre mňa zna
mená pocit, že niekam patrím a som sama
sebou. A spätné väzby poslucháčov, keď majú
zimomriavky. To je môj cieľ – preniesť emó
ciu prostredníctvom hudby.

ktoré mi len potvrdili, že to, čo robím má zmy
sel. Nadobudla som nové skúsenosti a kon
takty, ktoré mi dodnes umožňujú napredovať.
Momentálne pracujem na svojich skladbách,
ktoré nahrávam v bratislavskom vydava
teľstve Navždy Mladí,  a je už len otázka času,
kedy sa nazbierajú na debutový album.

Čo pokladáš za svoje najväčšie úspechy, a na čom momentálne pracuješ?

Inšpiráciu skôr prijímam z vlastných život
ných skúseností, no obľúbená je pre mňa celá
Banská Bystrica. Je tu všetko, čo potrebujem,
a aj preto som sa po škole rozhodla tu ostať.
zs

Asi víťazstvo v autorskej súťaži s najdlhšou
históriou na Slovensku Košický zlatý poklad
a účasť v Superstar. Boli to príjemné chvíle,

Máš obľúbené miesta v našom
meste, ktoré ťa inšpirujú v práci?

Pripravujeme obľúbené mestské podujatie
Jarmok všetkých jarmokov, ktorý patrí k naj
väčším a najobľúbenejším podujatiam v Ban
skej Bystrici musel byť vlani napriek veľkej
snahe mesta z dôvodu šírenia pandémie koro
navírusu zrušený. Oddelenie kultúry aj tento
rok pripravuje niekoľko variantov, aby sa mo
hol uskutočniť, a potešiť tak stovky návštev
níkov. Hlavnú tému zameranú na včelárstvo,
mágiu a ľudové liečiteľstvo bude v dňoch 10.
až 12. septembra 2021 sprevádzať pestrý pro
gram vo viacerých lokalitách a nádvoriach
centra Banskej Bystrice s prihliadnutím na
potrebné epidemické opatrenia. Na Námestí
SNP bude dominovať Trh remesiel s majs
trami remeselníkmi, ktorí sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto podujatia už desiatky rokov.
Podobne ako v minulom roku, samospráva
v rámci 363. ročníka Radvanského jarmoku

nepočíta so stánkami s občerstvením a zábav
nými atrakciami. Chutné jarmočné dobroty
a nápoje by mal v zmysle platných opatrení
zastrešiť Cech hostinských a ďalšie prevádzky
fungujúce na Námestí SNP a v širšom cen
tre, s ktorými mesto komunikuje. „Radvanský jarmok bol odjakživa spojený s tradíciami a remeslami, na čom chceme stavať aj
v súčasnosti. Uvedomujeme si, že návštevníci
majú radi atmosféru podujatia aj vďaka tradičným dobrotám, preto veríme, že členovia
Cechu hostinských budú ústretoví a zaradia
do svojej ponuky všetko, čo k jarmoku patrí. V tejto chvíli nevieme predpovedať, aké
opatrenia budú platiť v septembri. Napriek
tomu verím, že trojdňový 363. Radvanský jarmok sa bude môcť tento rok naozaj
uskutočniť a všetci spolu si užijeme pravú

363

jarmočnú atmosféru,“ hovorí primátor Ján
Nosko. V priaznivom prípade bude Trh re
mesiel s tradičnými vareškami, medovníkmi,
cukrovinkami či šperkami pre návštevníkov
k dispozícii v piatok, 10. septembra od 10:00
hod. do 20:00 hod., v sobotu od 9:00 hod. do
20:00 hod. a v nedeľu od 9:00 hod. do 16:00
hod. Pestrý program a ponuka remeselníc
kych výrobkov budú rozptýlené na Námestí
SNP, v Lazovnej ulici, v okolí Barbakanu na
Námestí Štefana Moysesa, v Dolnej ulici, pri
čom sprievodné podujatia budú organizované
aj na nádvorí radnice, ÚĽUV-u, v Stredoslo
venskom osvetovom stredisku i 365. labbe.
Podrobný program tohtoročného Radvan
ského jarmoku predstavíme čoskoro. Všetky
informácie budú postupne pribúdať na webe
mesta www.banskabystrica.sk.
mar
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Článok na pokračovanie: Časť 2.

bielej farebnosti) z renesančnej stavebnej eta
py okolo roku 1506, ktorá sa v značnej miere
zachovala v 1. nadzemnom podlaží v pravom
nároží a v prízemnej časti po oboch stranách
vstupného portálu do podbránia.

Skromná popoluška medzi historickými domami Banskej Bystrice

Návrat majiteľom

Dom na Dolnej ulici č. 13 bol
30. decembra 1961 znárodnený
Dovtedy starostlivo udržiavaný a zachovalý
dom prešiel do správy Zvolenského mäso
priemyslu n. p. Zvolen. Pôvodní majitelia sa
z domu vysťahovali. V tomto období boli vý
robné priestory dvornej časti upravené na bý
vanie zamestnancov Zvolenského mäsoprie
myslu š. p Zvolen. Uvedený nájomca štátu
celý objekt predajne, a tiež priestory zadného
traktu, ako nájomca štátu užíval do 19. mája
1964. Od uvedeného obdobia bol vydaný do
datok k prechodu uvedenej nehnuteľnosti do
vlastníctva Domovej správy č. 1 Banská Bys
12 I
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Po 30 rokoch bol dňa 27. júna 1991 dom
v reštitúcii vrátený pôvodným majiteľom
v dezolátnom stave aj s nájomníkmi, ktorí
mali pridelené bývanie v centre mesta od
predchádzajúcich prevádzkovateľov s cieľom
ich resocializácie, a následného zaradenia sa
do majoritnej spoločnosti. Keď na tlak naria
dení Európskej únie štát vyriešil nájomníkov
zadnej časti domu zabezpečením náhradného
bývania k 31. augustu 2015 po 24 rokoch od
reštitúcie mohli dedičia Jána Palinaya slo
bodne, bez obmedzení a nevraživosti nechce
ných nájomníkov, vstúpiť do priestorov domu
a začať záchranu nehnuteľnosti. Na rekon
štrukciu bolo vypracovaných niekoľko pro
jektov: statické zabezpečenie ostatku dvor
ného traktu a jeho obnova, prestavba strechy
meštianskeho domu zapísaného v UZKP pod.
č. 2358, obnova fasády neskorogotického
meštianskeho domu zo začiatku 16. storočia,
obnova dvorného traktu neskorogotického
meštianskeho domu zo začiatku 16. storo
čia so zameraním na zriadenie múzea bábok
zo zbierky majstra Antona Anderleho... Čas
však pracoval proti projektom a všetky boli
z úrovne Ministerstva kultúry SR v Bratislave
zamietnuté.

Majitelia sa nevzdávali
V roku 2008 prebehli reštaurátorské prá
ce fasády domu, ktoré realizoval kolektív
reštaurátorov D. Bezúch, Ľ. Rendek a J.
Škvarka pod dohľadom pamiatkového úra
du. Predmetom prác bola štuková, keramic
ká výzdoba a štukové omietky čelnej fasády
meštianskeho domu z obdobia klasicistickej
stavebnej etapy. Sondážny prieskum zame
raný na potvrdenie primárnej farebnosti kla
sicistickej etapy odhalil jednotnú farebnosť
plochy aj ozdobných prvkov tmavo okrovej
farby. Prieskum potvrdil aj primárnu rene
sančnú omietku (výzdobu – s grafito šedo

Foto: archív M. Hudec

trica (neskôr, 27. júna 1989 bol názov zme
nený na Bytový podnik š. p. Banská Bystrica).
Tridsaťročná starostlivosť Bytového podniku,
ako aj nájomníkov z nižších príjmových sku
pín, mala silu atómovej bomby. Časť zadného
traktu, ktorý slúžil na spracovanie mäsa a vý
robňu mäsových výrobkov sa zrútila, ďalšia
časť bola v takom stave, že hrozil pád.

Foto: archív M. Hudec

Dňa 23. júla
1921
nado
budol z titulu
kúpy ¼ domu
Ján
Palinay
(1888 – 1919)
s manželkou
Elenou Pali
nayovou ro
denou Blaško.
Ján Palinay 1913 – 1994
Ďalšie ¾ ne
hnuteľnosti
boli zaplatené 23. januára 1925. Ján Palinay
bol mäsiar a údenár, ktorý v dome býval spo
lu so svojou rodinou. V časti dvora prevádz
koval spracovanie mäsa, výrobu mäsových
výrobkov, ako aj ich predaj v predajni Mäso
údeniny. Autorom prestavby zaujímavého
portálu výkladu obchodu na dome bol v 20.
storočí známy banskobystrický architekt
Pavol Walluch (14.10.1884 – 14.11.1942),
manžel sestry Jána Palinaya – Margity Pa
linayovej. Mäsiarske remeslo po svojom
otcovi neskôr prevzal syn Ján Palinay ml.
(1883 – 1979).

Foto: archív M. Hudec

Foto: archív M. Hudec

Minulý mesiac sme si predstavili dom na Dolnej ulici č. 13, ktorý ma bohatú históriu
a počas rokov ho vlastnilo viacero majiteľov. V tomto článku sa zameriame na rodinu
Palinayovcov.

Tiež bola opravená časť podbránia, 1. a 2.
podlažia. Z  dvorného traktu bolo odvezených
niekoľko nákladných áut odpadkov. Bola zre
konštruovaná predajňa, no už tu nebol pre
daj mäsa a mäsových výrobkov, ale výrobkov
z rýb, ktorú pod názvom Morské špeciality
niekoľko rokov prevádzkoval syn Jána Pali
naya. V priestore podbránia sa uskutočnila
rekonštrukcia pivnice, v ktorej bolo zriadené
café. To však bolo neskôr zavreté z dôvodu
nerentabilnej prevádzky.

Dnešný stav domu na dolnej ulici č. 13
Aj napriek tomu, že majiteľom sa rozplynul
sen o získaní pomoci od tretích strán ako sú
štátne projekty na obnovu kultúrnych pamia
tok, prípadne pomoc z fondov Európskej únie
na podporu cestovného ruchu, zatiaľ sa ne
vzdávajú. Ich vízia ďalšieho života tejto stavby
je v návrate k pôvodnej funkcii domu tak, ako
sa formovala na konci 19. storočia. Pozostáva
v záchrane pozostatku dvorného traktu (v mi
nulosti byty IV. kategórie), a jeho dotvorenia
tak, aby mohol slúžiť na bývanie pre rodiny
majiteľov v centre mesta. Snažia sa poradiť
si sami... To, ako sa im to podarí však záleží
aj na prístupe, pracovitosti a húževnatosti už
piatej generácie rodiny Palinayovcov, ktorí
dňa 23. júla 2021 oslávili 100 rokov vlastníc
tva tejto nehnuteľnosti. Sú to majitelia, telom
a dušou starí Banskobystričania, ktorí najdlh
šie vlastnia nehnuteľnosť – neskorogotický
meštiansky dom č. 13 na Dolnej ulici, v jeho
zdokumentovanej 515-ročnej histórii ako
správcovia rodinného dedičstva mestotvornej
historickej kultúrnej pamiatky, ktorú sme sa
vám predstavili.

M. Hudec
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Striebro na olympijských hrách
vajú našim športovcom vo vodnom slalome a v rýchlostnej kanoistike.
V týchto disciplínach je zisk cenných kovov takmer pravidlom.

Matej, ďakujeme!

Foto: TASR

V chôdzi na 50 kilometrov obhajoval olympijské zlato z Ria de Janiero
2016 náš Matej Tóth, pre ktorého to bola posledná olympiáda. Aj na
priek tomu, že tentokrát sa nepostavil na stupeň víťazov, podal skvelý
výkon a urobil všetko, čo bolo v jeho silách. Banskobystričania sú na
neho právom hrdí. Do ďalších rokov mu želáme veľa šťastia vo všet
kom, do čoho sa s odhodlaním pustí. Všetkým našim úspešným špor
tovcom gratulujeme a tým, ktorí ešte len budú súťažiť, držíme palce.
Oddelenie športu, MsÚ BB

Jakub Grigar na stupni víťazov

Člen VŠC Dukla Banská Bystrica 24-ročný Jakub Grigar vylovil z divo
kej vody olympijského kanála v Kasai striebornú medailu v disciplíne
K1. Nad jeho sily bol iba aktuálne najrýchlejší muž planéty v tejto dis
ciplíne – Čech Jiří Prskavec. Pre rodáka z Liptovského Mikuláša je to
najväčší úspech doterajšej kariéry a je to jeho vôbec prvá olympijská
medaila z disciplíny K1 muži. Pre banskobystrickú Duklu ide už o 24
medailu z olympijských hier.

Všetkým držíme palce
Foto: TASR

Duklisti majú už tradične najpočetnejšie zastúpenie vo výprave slo
venských športovcov. Spomedzi 41 slovenských športovcov je ich vo
výprave až 16. Banskobystrické zastúpenie dopĺňa ešte strelkyňa Jana
Špotáková z ŠKP Banská Bystrica. Najväčšie nádeje sa tradične dá

Matej Tóth počas pretekov

Sily si zmerajú tenisové talenty
V areáli tenisového centra Baseline sa na prelome au
gusta a septembra uskutoční medzinárodný tenisový
turnaj chlapcov a dievčat Banská Bystrica Cup 2021
v kategórii TEJT 3 do 14 rokov. Na turnaji sa pred
stavia najväčšie tenisové talenty zo Slovenska a oko

litých krajín. Podujatie bude zároveň testom pred budúcoročným Eu
rópsky mládežníckym olympijským festivalom EYOF 2022. Uskutoční
sa v čase od 30. augusta do 5. septembra 2021. Viac informácií nájdete
na www.baseline.sk. Vstup je zdarma. Všetci ste srdečne vítaní!
Oddelenie športu, MsÚ BB

Banskobystrický maratón oslávi okrúhle jubileum
bra si v Parku pod Pamätníkom SNP zmerajú
sily deti vo všetkých vekových kategóriách
do 15 rokov, lezúni, mamičky s kočíkmi, ale
i deti s handikepom.
Okrem
bežeckých
disciplín budú na
ploche pripravené
aktivity pre najmen
ších a prezentácie
športových klubov
z Banskej Bystrice
a okolia. Tradičným
finále bude žrebova
nie. „Program sa začne registráciou od
8:00 hod. Čaká nás
nabitý športový polFoto: archív Marathon BB Team

Ľudia z celého Slovenska sa môžu tešiť na
desiaty ročník jediného bežeckého podujatia,
ktoré je určené pre deti a rodiny. Už 4. septem

deň, ktorý vyvrcholí žrebovaním s preletom
lietadla okolo obeda. Rodiny sa rozhodne
majú na čo tešiť,“ povedal jeden z organizá
torov Peter Fabok. „Celú akciu realizujú členovia Marathon BB Teamu spolu so športovými nadšencami. Je to pekná ukážka toho,
keď dospelí športovci vytvárajú platformu
pre ďalšie generácie. Už niekoľko rokov preto organizujeme Marathon BB miniTour, jedinú celoročnú bežeckú sériu pre deti. Svoje
body do celkového poradia a krásnu medailu
si odnesú aj z tohtoročného Minimaratónu,“
dodáva Miroslav Štrba. Registrovať na podu
jatie sa môžete online na stránke www.ma
rathonbbtour.sk. Tešíme sa na vás.
Marathon BB Team
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Hľadám
domov
Karanténna stanica pre spoločenské
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene predstavuje:

Meno: Dragon Vek: 10/2016
Pohlavie: pes
Váha: 12,2 kg
Výška: 39 cm
Povaha: Dragonova cesta bola veľmi dlhá
a tŕnistá. Po odchyte bol utiahnutý a niko
ho k sebe nechcel pustiť. Neskôr si dokázal
zobrať jedlo aj z ruky, no nedôvera v človeka
sa stále nevytrácala. Nevieme, čím si prešiel
pred príchodom k nám, no vieme, že naša
snaha o nápravu dôvery v človeka, o ktorú
sa snažíme začala prinášať ovocie. Dragon sa
s nami skamarátil a vyzerá, že sa mu to veľ
mi páči. Je veselý, aj keď v situáciách ktoré
nepozná opatrnejší. Miluje sučky, no psíkov
si vyberá. Žiaľ, jeho nedôvera v človeka pretr
váva aj naďalej pri cudzích ľuďoch a je veľmi
dôležité zoznamovať sa s ním postupne, na
príklad formou venčení. Dragon je malý psík
a po rodine veľmi túži. Dúfame, že aj keď nie
je jeho cesta jednoduchá, cieľom bude milu
júca rodina. Dragon nie je vhodný k malým
deťom. Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť, môžete sa informovať na telefónnych
číslach: 0918505254, 0915699756 alebo
v Karanténnej stanici so sídlom na adrese
Unionka 17, 96001 Zvolen. Pomôcť môžete aj
s dočasnou opaterou o psíky. Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete aj
na webovej stránke www.kszv.sk.

Uzávierka
septembrového čísla
Termín: 3. september 2021 do 12:00 hod. Na
podklady čakáme do uzávierky. Po tomto ter
míne už nie je možné články dopĺňať, a preto
budeme radi, ak nás kontaktujete v predstihu.
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Grešková,
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk,
048/43 30 107.
14 I
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Komunitné centrá
V KC Fončorda prebieha zbierka školských
potrieb a pomôcok, ktorá vyvrcholí 31. au
gusta Detským jarmokom v areáli CVČ Ha
vranské 9. Tešiť sa môžete na zaujímavý pro
gram. Novinka v centre je rodičovský klub
Fončorďáčik, o ktorom sa dozviete viac pri
návšteve centra. Sledujte tiež sociálne siete
KC Fončorda. Každú stredu od 9:00 do 11:00
hod. máme vyhradený priestor pre mamičky
s deťmi. Tešíme sa na vás. KC Sásová v druhej
polovici augusta opäť ožije. Akcie pre verej
nosť odštartujeme 11. augusta o 17:00 hod.
prednáškou J. Slaného na tému sebavedo
mie. Nasledovať bude Burza rastlín spojená
s presádzaním kvetov v KC Sásová a vyrába
ním drevených ceduliek na označenie rastlín,
kvetov a stromov v Komunitnej záhradke. Na
konci augusta sa môžete tešiť na Burzu ob
lečenia a začiatkom septembra sa uskutoční
literárny klub Tvorím, teda som. Okrem toho
sa môžete pripojiť k našim členom KC aj na
pravidelné rozvrhové aktivity, ktoré v augus
te stále fungujú v letnom režime. Pokiaľ máte
záujem zúčastniť sa na nich, vopred sa infor
mujte. Od septembra budú pravidelné aktivi
ty prebiehať podľa rozvrhu, ktorý nájdete na
stránke mesta či na FB KC Sásová. Pre viac
informácií nás sledujte na FB, alebo nás kon
taktujte e-mailom (kcsasova@gmail.com).
Komunitné centrum Fončorda
Komunitné centrum Sásová
SPOĽACH, o. z. vám ponúka bezplatné pora
denstvo v oblasti problematiky Alzheimero
vej choroby a pozýva vás na stretnutie pod
pornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov
Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa
uskutoční v stredu, 25. augusta 2021 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána
Pavla II. (Kapitulská ulica 21, Banská Bystri
ca). Spoločne sa budeme venovať téme Sti
mulácia poznávacích funkcií u ľudí s Alzhei
merovou chorobou. Tešíme sa na stretnutie
s vami!
Ľ. Golianová, SPOĽACH, o. z.

Súťaž
V júlovom čísle ste sa mohli zapojiť do sú
ťaže o jednu z publikácií o Banskej Bystrici.
Stačilo nám napísať, aké zaujímavé symboly
mesta počas posledných mesiacov pribudli
v meste. Správna odpoveď je socha Bela IV.
a Banícky orloj. Víťazkou sa stáva pani Pola
kovičová. Gratulujeme a výhru vám posiela
me poštou. Aj tento mesiac budeme súťažiť.
Stačí, ak nám napíšete váš názor na pripravo
vaný projekt Zelené oázy v Banskej Bystrici.
Svoje odpovede nám môžete posielať do 03.
septembra 2021 na adresu: Mesto Banská
Bystrica, Radničné noviny, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk,
predmet správy: súťaž.

Verejné vyhlášky (VV)
Stavebného úradu
OVZ-SU 131577/613/2021/BOB
VV: Rozhodnutie, Podháj 3139/51, BB
Stavebník: Mgr. Katarína Pečusová
Stavba: „Záhradná chatka“, situovaná na par
cele KN – C č. 3747/343, v k. ú. Radvaň
Vyvesené: 27. 07. 2021
OVZ-SÚ 132037/23552/2021/BOB
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Bronislava Kroulík, bytom 3164
Rowena Drive 35, Corona California USA
Stavba: „Obnova záhradnej chatky“, kto
rá je situovaná na parcele KN – C 3684/114
a 3684/113, v k. ú. Radvaň
Vyvesené: 26. 07. 2021
OVZ-SU 132366/26564/2021/KUN
VV: Oznámenie o začatí stavebného kona
nia a upustenie od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania
Stavebník: Dominik Cimerman, Poľná
5955/13, BB
Stavba: „Stavebné úpravy bytu“ v byte č. 33
na 7. posch. v bytovom dome so súp. číslom
6181 na Javorníckej ul. 10 v BB na parcele KN
– C č. 2530/1 v k. ú. Sásová
Vyvesené: 23. 07. 2021
OVZ-SU 132365/26563/2021/FUF
VV: Oznámenie o začatí stavebného kona
nia s upustením od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania
Stavebník: PROFINEX Staving, a. s., Horná
65A, BB
Stavba: „IBV Vlčia jama – stred, k. ú. Ra
dvaň – Inžinierske siete, Pršianska terasa,
BB“ na pozemkoch parc. KN – C č. 3686/23,
3686/213, 3686/259, 3686/336, 3686/260,
3686/292 v k. ú. Radvaň
Vyvesené: 23. 07. 2021
OVZ-SU 127798/12823/2021/Du
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Clearance, s. r. o., Mraziaren
ská 9, BA; Stavba: „Umyvárka pre osobné
autá BB, stavebný objekt SO Pripojovací ply
novod“, parc. č. KN – C 3332/71, 3332/370,
3332/345, 3332/21, 3332/339 v k. ú. Radvaň
Vyvesené: 20. 07. 2021
OVZ-SU 129669/20147/2021/Sko
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Stredná odborná škola, Pod Báno
šom 80, BB
Stavba: „Workautové ihrisko“, navrhnuté na
pozemku parc. č. 2364/5 v k. ú. Sásová
Vyvesené: 15. 07. 2021
Všetky aktuálne verejné vyhlášky stavebného úradu nájdete na stránke mesta www.
banskabystrica.sk v sekcii Samospráva –
Úradná tabuľa, pričom v kategórii dokumentu je potrebné zvoliť Stavebný úrad.
V Banskej Bystrici, 02. 08. 2021
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