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Na úspešné webináre
nadviažu Ekoworkshopy
Nové poznatky o výchove v duchu olympijských hodnôt, enviromentálnej výchove, čistom športe bez dopingu či fair play sa dozvedeli stovky účastníkov webinárov. Tie sú súčasťou školského programu EYOF 2022 Banská Bystrica. Konali sa v prvom polroku
2021 a získali si značnú popularitu.
Organizačný výbor EYOF pripravuje školský
program pre žiakov a študentov základných
a stredných škôl v spolupráci so Slovenským
olympijským a športovým výborom. Na doterajšie aktivity chce nadviazať aj v ďalšom
školskom roku. Školský program EYOF žiakom a učiteľom zo základných a stredných
škôl v Banskej Bystrici i na celom Slovensku
opäť ponúkne viaceré zaujímavé diskusie, semináre, webináre a v druhom polroku aj možnosti stretnutí so športovcami a spolupráce
s partnerskými školami z 50 európskych krajín, ktorých zástupcovia prídu do mesta pod
Urpínom od 24. do 31. júla 2022 na EYOF.
Od januára do júna sa uskutočnilo celkovo
23 webinárov, na ktorých sa zúčastnilo 2 206
účastníkov. „Teší nás veľký záujem o projekt
OVEP zo strany odborníkov z praxe, nadšencov, a najmä mladých ľudí. Zostali sme
pozitívne prekvapení z veľkej návštevnosti
jednotlivých webinárov. Naším pôvodným
zámerom bolo organizovať osobné stretnutia. Prechod do online prostredia sa ukázal
ako veľmi dobré rozhodnutie,“ uviedla riadi-

teľka školského programu EYOF 2022 Banská Bystrica Ivana Motolíková. Ponuka webinárov zahŕňala celý rad tematických oblastí,
ktoré sú súčasťou olympijskej a hodnotovej
výchovy. Popri jednotlivých olympijských
hodnotách, ako sú výnimočnosť, rešpekt či
fair play, dostali účastníci možnosť rozšíriť si
svoje znalosti aj z oblasti antidopingu, výživy
či environmentálnej výchovy.

svoje znalosti o ochrane životného prostredia,
so záujmom podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu nášho života a naše
okolie. „V rámci EKOworkshopov sa budeme
snažiť zlepšiť kvalitu života v našich komunitách a blízkom okolí, chceme hľadať zelené,
a najmä trvalo udržateľné riešenia,“ povedala Ivana Motolíková.

Nadviažeme na úspech

Všetci
účastníci
webinárov
OVEP
i EKOworkshopov sa zároveň môžu stať
dobrovoľníkmi na EYOF 2022. Zažijú unikátne podujatie a získajú nové skúsenosti, či
už v oblasti olympizmu, ale aj športu a trvalej
udržateľnosti. Rovnako sa prostredníctvom
webu www.eyof2022.com môžu za dobrovoľníkov prihlásiť aj iní záujemcovia od 16
rokov, vítané sú aj staršie osoby. Pripravené
sú desiatky zaujímavých pozícií, každý dobro
voľník môže pracovať v oblasti, ktorá ho prioritne zaujíma a môže prísť aj do kontaktu
s budúcimi športovými hviezdami.
Tím EYOF

Veľkému záujmu sa tešili webináre z oblasti
environmentálnej výchovy. Zamerané boli na
rôzne aktivity trvalej udržateľnosti. Aj preto
sa v spolupráci s Planet Lover na školský rok
2021/2022 pripravuje projekt EKOworkshopov. Viaceré riešenia a miniprojekty budú odprezentované a využité priamo na najväčšom
multišportovom podujatí v histórii Slovenska
EYOF 2022 Banská Bystrica. EKOworkshopy
budú tiež jedným z nosných projektov školského programu pred EYOF 2022. Už teraz
sa do projektu môžu prihlásiť študenti od 15
rokov. Vítaní sú záujemcovia s chuťou rozšíriť

Stretnutie na EYOF 2022

Participatívny proces zameraný na budúcnosť
Medeného hámra je v polovici
Participatívny proces zameraný na hľadanie budúceho významu a využitie Medeného hámra, dôležitej technickej pamiatky v Banskej Bystrici, je v polovici. Prvým krokom k dosiahnutiu cieľa bol dotazník, do ktorého sa počas júla zapojilo takmer 1 200 respondentov. Aktuálne sa realizujú individuálne hĺbkové rozhovory so zástupcami rôznych skupín. Výskumnú správu vo forme verejnej
prezentácie by mali predstaviť v novembri tohto roka.
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sledne stanoví, aké funkcie budú v tomto
chránenom areáli národných kultúrnych
pamiatok prípustné. V rámci propagácie
témy Medeného hámra pripravilo OZ
ZA! Medený hámor v uplynulých mesiacoch niekoľko podujatí, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou verejnosti. Na
komentovanej prehliadke či premietaní
filmu Cesty medi sa zúčastnili desiatky
záujemcov. Do konca septembra je možné v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici vidieť výstavu s názvom Vízie
obnovenia 500-ročnej histórie v návrhoch študentov Fakulty architektúry a dizajnu. Výstavný projekt prezentuje študentské
práce možného využitia Medeného hámra,
kultúrne vzácneho priemyselného areálu.
Všetci sú srdečne vítaní!
mar
Foto: MsÚ BB

Participatívny proces spustilo mesto
Banská Bystrica v spolupráci s OZ ZA!
Medený hámor v júli 2021. Na realizáciu
oslovilo skúsený kolektív Spolka, ktorý
sa venuje témam architektúry a sociológie. Na tom, čo sa v našom meste deje
záleží aj obyvateľom. Samospráve chcú
byť nápomocní aj pri náročných výzvach,
medzi ktoré patrí aj využitie Medeného
hámra v budúcnosti. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo viac ako tisíc
ľudí, pričom takmer 80 percent tvorili
Banskobystričanky a Banskobystričania.
V súčasnosti výskumníci postupne spracovávajú a vyhodnocujú dotazník a jeho výsledky overujú v individuálnych rozhovoroch so
zástupcami rôznych skupín. V rámci participácie sa uskutočnil aj spoločný workshop pre
predstaviteľov viacerých inštitúcií a odbornú

verejnosť. Okrem obhliadky areálu Medeného hámra bola jeho súčasťou aj mapovacia
hra. Výsledky výskumu budú základom pre
zadanie architektonickej súťaže na revitalizáciu areálu, ktorá poslúži aj ako podklad pre
územný plán zóny. Na základe toho sa ná-

informácie z mestského úradu
september 2021

sa mohli uskutočniť už v októbri. Uvedomujeme si, že nie každý rodič disponuje online
pripojením na internet. Preto sme aj naďalej
nápomocní a v prípade, že nás záujemcovia
kontaktujú, vieme im s potrebnou registráciou pomôcť. Veríme, že vďaka tomuto novému mechanizmu budeme vedieť zefektívniť
spôsob organizovania a pozývania detí a ich
rodín na uvítania do života. Zamestnankyne Matričného úradu a ohlasovne pobytu sú
k dispozícii na známych číslach 048/4330
720/721 alebo na e-mailovej adrese: matrika@banskabystrica.sk. Objednávací systém
sa zatiaľ týka detí narodených minulý a tento
rok. Postupne, ak sa spôsob voľby termínov
osvedčí, samospráva by ho chcela zachovať.
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu,
MsÚ BB

Informácie
z mestského
úradu

Foto: MsÚ BB

02. Dotácie v oblasti športu
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica je možné požiadať
o podporu projektov na rok 2022. Športové
kluby a organizácie pôsobiace v oblasti športu môžu svoje žiadosti podávať do 31. októbra 2021. Viac informácií a potrebné tlačivá
nájdete na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Dotácie.
Oddelenie športu, MsÚ BB

K prvým slávnostným chvíľam malých Banskobystričaniek či Banskobystričanov patrí
uvítanie do života. Od marca minulého roka
ich samospráva pre pandémiu koronavírusu
a potrebné opatrenia musela pozastaviť. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu preto mení
zaužívaný systém organizovania tohto slávnostného aktu. Rodičia si po novom môžu
sami vybrať, na ktorý z ponúkaných termínov a časov uvítaní do života svoje deti prostredníctvom online rezervačného systému
prihlásia. V pilotnom projekte majú rodičia
možnosť objednávať na uvítanie do života
svoje deti narodené v roku 2020 a 2021 prostredníctvom e-bookingu, ktorý je zverejnený na stránke mesta v sekcii Matričný úrad
a ohlasovňa pobytu. Po „novom“ už mesto
neposiela pozvánky pre rodičov automaticky.
Dôvodom je najmä to, že nevieme predpokladať, aké pandemické opatrenia budú platiť v nasledujúcom období. Ďalšou príčinou
nového mechanizmu je, že pozvánky pre rodičov často neboli prevzaté načas, prípadne
termíny zvolené pracovníkmi nevyhovovali
rodičom alebo sa museli pre koronavírus zrušiť. Teraz budú môcť na akt slávnostného uvítania objednať svoje deti priamo rodičia, a to
tak, ako im to vyhovuje. Okrem Veľkej siene
v priestoroch mestského úradu sa po novom
uvítania organizujú už aj v Cikkerovej sieni radnice. Prvé pilotné uvítania s potrebou
objednať svoje deti narodené v rokoch 2020
a 2021 sa uskutočnili začiatkom septembra
a zo strany rodičov sme zaznamenali pozitívne ohlasy. Na stránkach Matričného úradu
preto budú postupne pribúdať ďalšie termíny
v závislosti od aktuálnej situácie. V prípade,
že to opatrenia dovolia, ďalšie uvítania by

Foto: MsÚ BB

01. Na uvítanie do života môžete
svoje deti objednať online

03. Rozprávkové jasličky
oslávia v budúcom roku už svoje
60. narodeniny
S príchodom nového školského roka a odchodom detí do materských škôl ostali v mestských detských jasliach – Rozprávkových jasličkách na ul. Trieda SNP 15 ešte stále voľné
miesta, ktoré sú k dispozícii pre nových malých objaviteľov. Starostlivosť je v tomto zariadení poskytovaná pre deti od 1 do 3 rokov,
pričom všetky sú rozdelené podľa veku do
štyroch tried – Lienka, Kuriatko, Žabka, Zajačik. V nich majú zabezpečený špeciálny výchovno-vzdelávací program a pestré aktivity.
Ochotný personál učí deti rôzne zručnosti
a vytvára podmienky na ich vlastnú aktivitu,
pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, rozširujú si slovnú zásobu, zdokonaľujú
reč a vďaka vhodným didaktickým pomôc-

kam a hračkám sa podnecuje ich tvorivosť
či predstavivosť. V uplynulom období prešli
jasličky výmenou okien a zateplením fasády.
Výhodou Rozprávkových jasličiek je aj rozsia
hly vonkajší areál s pieskoviskami a novými
hernými prvkami, domčekmi i šmýkačkami,
ktoré v ňom pribudli tento rok. Všetky podrobné informácie, ako aj prihlášku, môžete
nájsť na webe: www.mestskejaslebb.sk, prípadne sa môžete osobne informovať priamo
u riaditeľky jaslí M. Halabukovej. Tešíme sa
na každého nového jasličkára.
Rozprávkové jasličky

04. Na WiFi sa môžete pripojiť
v ďalších desiatich lokalitách
Banská Bystrica rozšírila službu bezplatného pripojenia sa na internet pre obyvateľov
a návštevníkov mesta na ďalších verejných
priestranstvách. Bezplatný prístup na wifi získala samospráva v rámci projektu Európskej
komisie WiFi4EU. Vďaka financiám vo výške
15 000 eur boli pokryté výdavky súvisiace
s vybudovaním ďalších prístupových bodov.
Doposiaľ sa mohli Banskobystričania, Banskobystričanky a návštevníci mesta so svojimi
smartfónmi či tabletmi pripojiť na bezplatnú
wifi sieť SmartBanskaBystrica na Námestí SNP, v priestoroch radnice, v časti parku
pred mestským úradom, v okolí korčuliarskej
dráhy pod Pamätníkom SNP a na autobusovej stanici. K piatim využívaným hotspotom
mesta Banská Bystrica pribudla wifi sieť pod
názvom WiFi4EU na nasledujúcich miestach:



Park pred mestským úradom pri fontáne



Strieborné námestie



Kapitulská ulica



Pri zmrzline pod Pamätníkom SNP



Kyjevské námestie



Námestie Štefana Moysesa



Parčík v Národnej ulici



Hušták (Štadlerovo nábrežie)



Park Múzea SNP



Námestie slobody

Pre využitie bezplatného verejného internetu
mesta je potrebné vybrať SSID: SmartBanskaBystrica alebo WiFi4EU a pri nastavení
tzv. IP adresy mať navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP), čo je štandardným
nastavením, pokiaľ nebolo zmenené užívateľom.
Odbor informatizácie a digitalizácie,
MsÚ BB

www.banskabystrica.sk
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Názory poslancov
Aj tento mesiac sa k téme vyjadrili poslanci banskobystrického mestského zastupiteľstva, ktorí reagovali na otázku: Blíži sa október, ktorý je mesiac úcty k starším. Na túto skupinu obyvateľstva myslí aj samospráva, a preto sa dlhodobo usilujeme zlepšovať
služby pre seniorov v našom meste. Počas minulého roka sme v zariadeniach sociálnych služieb o niekoľko miest rozšírili kapacity,
vymenili mobiliár a pribudli aj kamery pre zvýšenie bezpečnosti. Ako vnímate služby a aktivity pre seniorov v našom meste?
Katarína Čižmárová
Október je tradične spätý s rôznymi podujatiami, ktoré sú venované seniorom. Mesto pre nich v tomto období organizuje mnohé aktivity, ktoré sa spájajú v Akadémii európskeho seniora. Starostlivosť o našich starších spoluobčanov
je však celoročná a omnoho rozmanitejšia. V meste funguje poradný orgán primátora Rada seniorov a náš odbor
sociálnych vecí MsÚ je dlhé roky známy svojou vzornou prácou aj v starostlivosti o starších občanov, ktorí sú odkázaní a našu pomoc potrebujú. Nedá mi nespomenúť aj aktivity v rámci MČ, kde plnohodnotne fungujú denné centrá,
v ktorých seniori nachádzajú podmienky pre aktívnu činnosť počas celého roka. Pre mňa ako poslankyňu sú najkrajšie
chvíle na stretnutiach s jubilantmi, ktoré v našom VO č. 4 pravidelne organizujú OR, dlhoročnú tradíciu majú najmä
v mestskej časti Podlavice-Skubín. Ďakujem všetkým seniorom za ich životné aktivity, za múdrosť bohatú na skúsenosti. Prajem im najmä pevné zdravie a spokojný život v našom meste, ako aj v kruhu rodiny a priateľov.

Jakub Gajdošík
Banská Bystrica dlhodobo patrí k lídrom medzi slovenskými mestami v oblasti sociálnych služieb a teší ma, že sa nám
v uplynulom období opäť podarilo zrealizovať projekty, ktoré pomôžu banskobystrickým seniorom. Vďaka starnutiu populácie bude stále väčšia potreba budovať ďalšie kapacity v sociálnych zariadeniach, a preto sa chceme pripraviť najmä na
nadchádzajúce programové obdobie a získať na túto oblasť čo najviac prostriedkov z európskych zdrojov. Budeme pokračovať aj v debarierizácii chodníkov a zastávok, ktoré ak sú poškodené, najväčšie problémy spôsobujú ľuďom so zníženou
pohybovou schopnosťou, teda najmä starším obyvateľom. Seniorov chceme aktívne zapojiť aj do procesu tvorby návrhov
revitalizácie vnútroblokov pod názvom „Zelené sídliská“, a spolu s nimi tak vytvárať kvalitné prostredie podľa ich predstáv. Pri navrhovaní verejných priestorov totiž väčšinou prevláda požiadavka budovať detské ihriská a športoviská, ale je
potrebné viac myslieť aj na trávenie voľného času našich seniorov.

Peter Gogola
Banská Bystrica je mesto mladých – to je dojem, ktorý vzniká vďaka tomu, že v našom meste sídli mnoho škôl. Skutočnosť
je však taká, že mesto, a vlastne aj celé Slovensko, postupne starne. Demografický vývoj je neúprosný: rodí sa menej detí
a zvyšuje sa priemerný vek dožitia. Stúpa počet obyvateľov v seniorskom veku a je úlohou samosprávy sa s týmto faktom
vyrovnať – poskytnúť im dôstojné podmienky pre trávenie voľného času, pocit sebarealizácie, kultúrneho, športového
i spoločenského vyžitia. Domnievam sa, že dobrým príspevkom k možnosti sebarealizácie seniorov v meste by bol projekt,
ktorý v niekoľkých mestách na Slovensku už funguje: seniori po preškolení Okresným dopravným inšpektorátom vykonávajú dohľad nad plynulým prechodom detí na priechodoch pre chodcov v raňajších hodinách počas cesty do školy. Majú
reflexné vesty a terče na zastavovanie premávky. Takto by aktívni seniori v ranných hodinách pomohli mestskej polícii
a umožnil by jej venovať pozornosť kontrole verejného poriadku.

Aká bude tohtoročná
Akadémie európskeho seniora?
Rok 2020 bol náročný nielen pre samosprávy, inštitúcie či podnikateľov, ale aj pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Žiaci
a študenti sa vzdelávali zo svojich domovov, mnohí seniori zostali izolovaní a kultúrny či športový život sa zastavil.
Pre pandemickú situáciu sme museli zrušiť aj Akadémiu európskeho seniora, ktorá je v Banskej Bystrici obľúbenou októbrovou
tradíciou. Po ročnej prestávke sa však opäť môžete tešiť na jej jubilejný 20. ročník. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok,
4. októbra 2021 o 14:00 hod. v Robotníckom dome.
Slávnostné otvorenie akadémie sa bude niesť
v hudobnom duchu. Účastníkom sa predstaví
Univerzitný folklórny súbor Mladosť a Univerzitný komorný orchester UMB v Banskej
Bystrici. V rámci série aktivít a podujatí si
počas októbra tematicky pripomenieme aj
velikánov umenia, ktorých mená sa spájajú
s mestom pod Urpínom. Ide o banskobys
trického rodáka – hudobného skladateľa
4
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Jána Cikkera, ktorého meno dodnes nesie
jedna z najkrajších siení v priestoroch radnice aj základná umelecká škola v našom
meste. Tento rok uplynulo 110 rokov od jeho
narodenia. Zameriame sa aj na 100. výročie
úmrtia významného maliara Dominika Skuteckého, ktorého meno nesie aj banskobys
trická galéria. Tretím velikánom je slovenský
národovec a spisovateľ v jednej osobe Ján

Chalupka. V tomto roku uplynie 230 rokov
od jeho narodenia, a tiež 150 rokov od jeho
úmrtia. Banskobystrickí seniori sú aktívni,
a preto nevynecháme ani obľúbenú Olympiádu seniorov, ktorá sa uskutoční v utorok,
5. októbra 2021 v priestoroch ZŠ Radvanská.
Počas mesiaca úcty k starším si pripomenieme aj Svetový deň duševného zdravia či Deň
zdravého srdca, zameriame sa na kreativitu,

téma mesiaca
september 2021

opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Srdečne vás na všetky uvedené podujatia pozývame a veríme, že jubilejný
20. ročník Akadémie európskeho seniora si
všetci účastníci užijú. Programový plagát tohtoročnej akadémie nájdete na stránke mesta
www.banskabystrica.sk a o hlavných podujatiach sa dočítate aj na strane 15. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť osobne v Klientskom centre
Mestského úradu (Československej armády
26, Banská Bystrica), telefonicky (048/4330
777) alebo e-mailom (socialna.pomoc@banskabystrica.sk).
gre

Foto: dreamstime.com

pohyb aj pamäťové cvičenia, a chýbať nebude
ani poznávanie, história a kultúra. Veríme,
že seniori si nenechajú ujsť ani Čaj o piatej,
ktorý mal počas minulých ročníkov veľký
úspech. Okrem hlavných aktivít v rámci Akadémie európskeho seniora 2021 je pripravený
aj sprievodný program, ktorý bude prebiehať
súbežne počas mesiaca október. Ide napríklad o kurzy umeleckej tvorby, vernisáže zaujímavých výstav či komentované prehliadky
a besedy. Slávnostné ukončenie akadémie
sa uskutoční 28. októbra 2021 o 13:00 hod.
v priestoroch Robotníckeho domu. Všetky podujatia sa budú konať v súlade s aktuálnymi

Mesto Banská Bystrica od budúceho roka
rozširuje poskytovanie sociálnych služieb
Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho dopytu našich seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov o pobytové i ambulantné sociálne služby, pristupuje samospráva od budúceho roka k ich optimalizácii a rozšíreniu kapacít v zariadení na ul. 9. mája na Uhlisku
v Banskej Bystrici. Celý objekt prešiel za uplynulé štyri roky výraznou rekonštrukciou, modernizáciou, debarierizáciou pristavením
lôžkového výťahu, a súčasťou bol aj nákup nového vybavenia. Pridanou hodnotou je vždy ochotný personál pripravený pomôcť
každému, kto to potrebuje.
V prvej fáze sa zrealizovala
komplexná rekonštrukcia

vecí MsÚ v Banskej Bystrici. Klienti
môžu využívať miestnosť na výrobu
produktov z keramiky, počítačovú
miestnosť i knižnicu.

Objekt vo vlastníctve mesta na Uhlisku, Stredisko sociálnych služieb, sa za
posledné roky kompletne zrekonštruoval. Na budove boli vymenené všetky okná a dvere, vybudoval sa zdroj
tepla, zrealizovala sa výmena rozvodov, obnovili sa pavilóny, nakúpilo
sa potrebné vybavenie či atypický nábytok. V ďalšej etape sa zrealizovala
prístavba výťahu, rekonštrukcia ďalších poschodí, opravy elektroinštalácie, montáž záložného zdroja a pod.
Od roku 2018 tak samospráva investovala do komplexnej obnovy mestskej budovy cca 700 000 eur.

Zariadenie opatrovateľskej
služby s týždennou formou
pobytu

Foto: MsÚ BB

Toto zariadenie poskytne službu pre
ďalších 22 klientov v budove na ul.
9. mája 74. V objekte zároveň dochá
dza k vytvoreniu nového zariadenia
pre seniorov s celoročnou formou
Denný stacionár na Robotníckej ulici 12
pobytu s kapacitou ďalších 14 miest.
Klienti, ktorí si vyžadujú dlhodobú
starostlivosť budú umiestnení v zrekonštrupri každodenných úkonoch, podávanie pravidelnej stravy, spoločnosť a kontakt s inými
ovaných jedno, dvoj a trojlôžkových izbách.
ľuďmi. Po splnení potrebných časových a lePrístup do zariadení je zabezpečený výťahom
gislatívnych procesov budú tieto ponúkané
v oboch budovách a celý objekt je bezbariérosociálne služby od 1. januára 2022 optimavý. 
mar
lizované v dvoch prevádzkach s rozšírenými
kapacitami. O možnosti ich využitia budeme
informovať.

Optimalizácia sociálnych služieb

Foto: MsÚ BB

Mestské Stredisko sociálnych služieb
v súčasnosti poskytuje komplexné pobytové
a ambulantné sociálne služby pre 33 klientov
v troch prevádzkach zamerané na týždennú a dennú formu pobytu a opatrovateľské
služby. Určené sú pre tých, ktorí potrebujú
celodennú starostlivosť, pomoc inej osoby

Ambulantná služba denného
stacionára

Foto: MsÚ BB

V súčasnosti zariaďujeme novú spoločenskú mies
tnosť pre seniorov v zariadení na ulici 9. mája

Fungovať bude v Zariadení pre seniorov
KOMUCE na Robotníckej 12. „K presťahovaniu denného stacionára sme pristúpili
najmä z dôvodu, že priestory na Robotníckej ulici sú vhodnejšie. V objekte sa nachádzajú viaceré možnosti pre realizáciu
voľnočasových aktivít pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby, ako aj rozvoj
ich pracovných zručností,“ objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie
opatrovateľskej služby, ul. 9. mája 76

Všetky foto: MsÚ BB
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Opravený chodník v Kremničke

Tento rok investujeme
do obnovy chodníkov takmer milión eur
V meste pod Urpínom sa naďalej realizujú viaceré investičné akcie. Mnohé sa zameriavajú na obnovu nevyhovujúcich ciest,
schodísk, no predovšetkým chodníkov. Miestne komunikácie sa zaraďujú do zoznamu opráv postupne podľa odborného posúdenia
Oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí ako správcu miestnych komunikácií a podnetov od občianskych rád i výborov
mestských častí. Práve do skvalitňovania chodníkov samospráva tento rok investuje takmer milión eur.
V rámci prvej etapy, na ktorú bolo vyčlenených 450 000 eur sa tento rok podarilo
zrealizovať obnovu chodníka ku krematóriu
v Kremničke, chodníka na Kalinčiakovej ulici v Radvani popri objekte Slovenskej pošty
i chodníka na Radvanskej ulici č. 5 až 11. Na
Fončorde sa práce zamerali na opravy cho
dníka na Wolkerovej a Jilemnického ulici.
V Podlaviciach už zvyšuje komfort peších

obnovený chodník na Gaštanovej ulici spolu s cestou a parkovacími plochami. Nový
chodník je aj na Ďumbierskej popri Ružovej
ulici smerom na Rudlovskú cestu, na Starej
Tehelni pri materskej škole, na Hviezdoslavovej ulici, v Rakytovciach smerom k zastávke MHD i na ulici Československej armády
popred Katastrálny úrad. „Aktuálne sa práce zameriavajú na obnovu súvislého úseku

chodníka od Tulskej č. 74 a od Moskovskej
č. 42 po zastávku MHD nad Moskovskou
ulicou na Fončorde. V druhej polovici septembra sa zameriame na avizovanú opravu
vnútroblokovej komunikácie na Triede SNP
č. 56 až 58,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí.

Wolkerova ulica

pred
opravou
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Poslanci mestského zastupiteľstva tento rok odsúhlasili aj navýšenie financií pre výbory mestských častí určených predovšetkým na stavebnú údržbu. Ďalších viac ako 420 000 eur bude
v druhej etape tento rok investovaných, okrem iného, do obnovy:
chodníka na Severnej ulici popri hlavnej ceste a chodníka k bytovému domu č. 1;
vnútroblokových komunikácií na Triede SNP č. 40 až 42;
chodníkov a vstupov na Sitnianskej ulici č. 1 – 33 a oprava cesty a parkovacej
plochy na Sitnianskej č. 25 – 33;
schodiska na Kyjevskom námestí;
chodníka od Sládkovičovej ulice po Radvanskú k základnej škole;
chodníka na Radvanskej č. 12 až 24;
chodníka na ul. 9. mája, na Golianovej ulici;
chodník na ulici Priehrada v Podlaviciach a chodníky vo vnútroblokoch.

Cesta a parkovacia plocha
na Sitnianskej ulici

Ďalší výber priorít v jednotlivých mestských
častiach bude ukončený v krátkom čase po
nacenení plánovaných aktivít. Okrem obnovy chodníkov sa aktuálne dokončuje rekonštrukcia Javorníckej ulice. Víťaz verejného
obstarávania sa pripravuje aj na začatie
obnovy Hutnej ulice. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav vozovky, chodníka
a odvodnenia miestnej komunikácie. Zároveň bolo vyhlásené verejné obstarávanie na
zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukciu rozsiahleho úseku miestnej komunikácie
Moskovská od križovatky s Poľnou – Kyjevské námestie – Nové Kalište – Švermova –
THK – Švermova až po okružnú križovatku
pri Lidli. Práce napredujú aj na výstavbe
nového mosta do mestskej časti Iliaš. V posledných dňoch sa zameriavajú na viazanie
výstuže mostovky a betónovanie. Aj nové
premostenie v Jakube, kde sa aktuálne realizujú potrebné izolácie, naberá čoraz reálnejšie kontúry.
mar

Chodník ku škole v Radvani

Schodisko na Kyjevskom námestí

Chodník na Ulici 9. mája

Chodník na Severnej ulici

Chodník na Sitnianskej ulici
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Invázne rastliny
Netýkavka žliazkatá
(Impatiens glandulifera)

Ide o jednodomú, jednoročnú bylinu, ktorá dosahuje výšku od 0,2
do 2,5 m. Má chlpatú alebo husto
plstnatú bohato rozkonárenú byľ.
Listy sú jednoducho až trojito perovito strihané, na rube sivozelené, chlpaté. Kvety sú drobné žlté,
usporiadané v malých úboroch
v strapci. Plodom je drevnatá,
červeno-hnedá nažka. Ambrózia
sa šíri najmä za pomoci vtáctva
(zoochória) či vody (hydrochória).
Porasty pozdĺž ciest a na poliach sa
na svoje stanovisko dostali pravdepodobne pričinením človeka, prevozom poľnohospodárskych plodín
(napr. počas žatvy). Ambrózia kvitne od augusta do polovice októbra.
Rastliny dokážu vyprodukovať až 2 miliardy peľových zŕn za deň, ktoré
sú prenášané na dlhé vzdialenosti vetrom a u citlivých ľudí spôsobujú
značné dýchacie problémy a alergie. Kvety sú opeľované pomocou vetra. Semená klíčia po dlhých daždivých periódach aj v chladnom období.
Sú schopné udržať si životaschopnosť v pôde aj po dobu 40 rokov. Najlepšie sa jej darí na pôdach s neutrálnym alebo kyslým pH. Je odolná
voči letným horúčavám, suchu alebo slanosti pôdy. Introdukovaná bola
pravdepodobne s osivom do mnohých krajín Európy, Južnej Ameriky,
Austrálie, Taiwanu, Číny a Japonska. V 19. storočí však bola dovezená
do Francúzska a Nemecka ako kontaminant poľnohospodárskych produktov zo Severnej Ameriky. Odstraňuje sa mechanicky – vytrhávaním
rastliny aj s koreňmi, resp. skosením pred zakvitnutím. Ambrózia je vysoko senzitívna na herbicídy. Už jeden postrek môže pomôcť zamedziť
jej ďalšiemu šíreniu. 
Oddelenie životného prostredia, MsÚ BB
Foto: archív ŠOP SR

Foto: archív ŠOP SR

Je to jednoročná bylina, ktorá
v dobe kvitnutia dosahuje výšku
až 2,5 m. Má množstvo jednoduchých, 15 – 20 cm dlhých a špirálovito zatočených hlavných koreňov. Stonka je dutá, vzpriamená
a ružovkasto sfarbená. V miestach kolienok stonka nesie žľaznaté palístky. Kvety sú ružové až
fialovo červené, súmerné, veľmi dekoratívne. Plod je tobolka, ktorá po dozretí pri dotyku
praská a vystreľuje semená na
relatívne veľkú vzdialenosť. Zrelé semená netýkavky sú vystreľované z plodov mechanizmom zvaným
balochória, ktorý je typický pre všetky druhy z čeľade netýkavkovitých.
Vystrelené semená sú väčšinou transportované na dlhšie vzdialenosti
vďaka vodným tokom, na hladine ktorých pristanú (hydrochória). Nie
sú však schopné udržať sa na hladine veľmi dlho, preto klesajú na dno,
no nestrácajú svoju životaschopnosť. Ak sa dostanú opäť na breh, spolu
s pieskom a štrkom z vodného toku sú schopné vyklíčiť (bathizochória).
Netýkavka žliazkatá sa rozmnožuje výhradne pohlavne (generatívne).
Jej pôvodné stanovištia sú vlhké, otvorené priestranstvá v lesoch a krovinách v nadmorskej výške 1800 – 3200 m n. m. v pohoriach Strednej
Ázie, najmä v Himalájach. Pokiaľ ide o likvidáciu netýkavky žliazkatej,
prevencia by mala byť zameraná na obmedzenie jej výsadby na okrasné
účely. Vzhľadom na slabý koreňový systém je mechanické vytrhávanie
jednoduché. Mladé rastliny ešte reagujú na chemické postreky, avšak
kvitnúce rastliny sú aj napriek postreku schopné produkovať životaschopné semená. Biologické formy likvidácie sú zatiaľ neznáme.

Ambrózia palinolistá
(Ambrosia artemisiifolia)

Poďakovanie
Samospráva každoročne vyvíja aktivity v boji
proti inváznym rastlinám a vykonáva mnoho činností na ich elimináciu. Viaceré druhy
inváznych rastlín v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty. Najčastejšie sa nachádzajú popri vodných tokoch, cestách, železniciach,
na opustených priestranstvách, ale zasahujú
aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev,
resp. biotopov. Mnohé sa však nachádzajú

na cudzích pozemkoch, preto samospráva
adresuje výzvy na odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín fyzickým aj právnickým
osobám. Pozitívnym príkladom, ako sa má
správca o svoje pozemky starať, je Poľnohospodárske družstvo Podlavice, ktoré trávne porasty pravidelne kosí, a obmedzuje tak
výskyt inváznych druhov rastlín. Na rozsiahlej mokradi v Laskomerskej doline, ktorá je

v nájme družstva sa za ostatné roky v nemalej
miere zvyšoval výskyt zlatobyle kanadskej. Tá
zamedzuje rastu prospešných a chránených
druhov rastlín čeľade vstavačovitých – orchideí. Všetkým majiteľom, ktorí sa patričným
spôsobom starajú o svoje nehnuteľnosti na
území nášho mesta ďakujeme.
Oddelenie životného prostredia, MsÚ BB

Mestské lesy začali s obnovou poškodeného
vodného žľabu Rakytovo

Funkčný vodný žľab Rakytovo dlhý 2,5 kilometra bol vybudovaný v 19. storočí a je
považovaný za európsku raritu. V minulosti sa používal na plavenie palivového dreva.
V súčasnosti slúži už iba na ukážku histo8
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Foto: Mestské lesy BB, s.r.o.

Extrémne výkyvy počasia tento rok značne poškodili aj kultúrnu pamiatku obkolesenú banskobystrickými lesmi, ktorá sa nachádza
v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci. Koncom augusta preto Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. začali s najväčšou obnovou
vodného žľabu Rakytovo od jeho rekonštrukcie v roku 2006. Na opravu vyhľadávanej turistickej atrakcie sú v tomto roku odhadované náklady vo výške 8 000 eur.
rického plavenia. O túto jedinečnú kultúrnu
pamiatku sa starajú zamestnanci obchodnej
spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica.
Po silnom vetre museli na viacerých miestach odstrániť napadané kalamitné drevo či

samospráva
budeme v obnove pokračovať, no v tejto
chvíli je ťažké odhadnúť ďalšie náklady. Časť
žľabu je zahádzaná vyvrátenými stromami
po víchrici, ktoré budeme musieť najskôr
odstrániť, a až tak uvidíme skutočné poškodenie. Odhadujeme, že budúci rok budeme
musieť investovať minimálne ďalších 8 000
eur,“ hovorí Jankov. Každoročne, v posledný
aprílový týždeň, prebieha pri vodnom žľabe
Rakytovo plavenie dreva určené na ukážku
pre širokú verejnosť. Žiaľ, podujatie muselo
byť už druhý rok po sebe z dôvodu epidemickej situácie zrušené. „Pevne veríme, že na jar
2022 sa pri plavení dreva v doline Rakytovo
konečne zídeme,“ svorne dúfajú zamestnanci
banskobystrických mestských lesov.
mar

nanesené zosuvy pôdy, a potrebná je aj výmena drevených častí vodného žľabu. „Je to
náročné, nakoľko pri oprave nesmú byť použité žiadne klince. Všetky časti žľabu ako
kultúrnej pamiatky totiž musia byť z pôvodných materiálov, čiže drevené. Prácu taktiež
sťažuje stále tečúca voda vo vodnom žľabe,“
popisuje postup obnovy Jozef Jankov, hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica,
s. r. o. Vodný žľab je umiestnený v krásnej prírode, čo prispieva k tomu, že za posledné roky
ho objavuje čoraz viac návštevníkov. Jeho
oprava potrvá do zimného obdobia a bude
pokračovať aj v roku 2022. „Predpokladáme,
že opravovať sa bude dať ešte približne dva
mesiace, nakoľko v zimnom období v tejto
lokalite pracovať nie je možné. Budúci rok

Foto: Mestské lesy BB, s.r.o.
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Chceme upozorniť na niektoré problémy
Koncom roka 2019 mesto Banská Bystrica s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela a Univerzitou Komenského podpísalo
zmluvu o spolupráci v rámci zaujímavého projektu. Zameriava sa na postrčenie jednotlivcov k zmene ich správania poukázaním
na konkrétne nedostatky. Prvé aktivity realizované na základe projektu APVV „Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve:
zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík“ si v uliciach nášho mesta môžete všimnúť už na prelome mesiacov september
a október vo vytypovaných lokalitách.

Zdroj: internet

odpadky v Parku pod Pamätníkom SNP,
kde vyznačíme výrazné stopy vedúce priamo
k existujúcim košom, aby ľudí upútali a vyhodili smeti radšej do nádoby ako na zem. Posledná aktivita vychádza z poznatku, že jednotlivci, resp. obyvatelia radi vyjadrujú svoj
vlastný názor. Na zastávke Tajovského školy
preto umiestnime hlasovací smetný kôš. Vhodením žuvačky či ohorku tak ľudia budú môcť
zahlasovať za vybranú odpoveď na zvolenú
otázku. Výhodou navrhovanej alternatívy
je možnosť ľubovoľne
si meniť text a miesto
umiestnenia koša, ktorý
následne zostane v majetku mesta. Navrhnuté
riešenia budú financované z prostriedkov APVV
poskytnutých Univerzite
Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Po realizácii
budú tieto aktivity vyhodnotené a o ich úspešnosti a prínose vás budeme informovať.
gre
Zdroj: internet

lokality, aby sme na problémy upozornili čo
najviac obyvateľov a návštevníkov,“ hovorí
Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.
Na prilepené žuvačky poukážeme na autobusovej zastávke na Námestí slobody, ktorá je
najväčším dopravným uzlom mesta, a tiež na
neďalekej Kukučínovej ulici. Tieto lokality sú
blízko autobusovej stanice, štadióna, parku,
úradu, nákupných centier i polikliniky. „Aktivita spočíva vo vyznačení žuvačiek výrazným, no zmývateľným
sprejom. Vychádzame
z toho, že bežný okolo
idúci, ktorý sa na prilepené žuvačky nezameriava si neuvedomuje
ich množstvo ani to, ako
znečisťujú okolie. Cie
ľom tohto postrčenia je
minimalizovanie počtu
žuvačiek a uvedomenie
si, že takéto žuvačky
patria do koša, nie na
zem,“ upresňuje Štúber.
Zameriame sa tiež na

Zdroj: internet

Behaviorálne
postrčenia v rámci
spomínaného
projektu sa zameriavajú
na
skvalitnenie života obyvateľov
mesta, a tiež na
zvýšenie účinnosti miestnej
politiky v ekonomickej oblasti
a oblasti nakladania s odpadom. „Ide o nenáročné, relatívne lacné opatrenia, ktoré sú ľahko zrealizovateľné, sú založené na kreativite, a zároveň
ovplyvňujú konanie ľudí želaným spôsobom.
Zmena nemá prísť formou príkazov a zákazov, ale ako určitá psychologická motivácia,“ upresňuje Katarína Vitálišová z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Medzi
najčastejšie problémy, s ktorými slovenské
mestá bojujú, patrí znečisťovanie verejných
priestranstiev. Aj napriek snahe aktivačných
pracovníkov mesta, zazmluvnených i partnerských spoločností či samotných obyvateľov sa
stále stretávame so znečistením okolia košov,
ciest a chodníkov. „Pokiaľ ide o odhodené papieriky, ohorky z cigariet a žuvačky, ktoré
sa prilepia na chodník, tie sú častým problémom najmä na autobusových zastávkach,
nakoľko ľudia si skracujú dlhé chvíle čakania
na autobus práve fajčením či jedením. Pri
realizácii jednotlivých aktivít projektu sme
sa preto rozhodli vytypovať frekventované

www.banskabystrica.sk
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Kedy bude jarný zber nebezpečného odpadu
na vašej ulici?
Približne jedno percento komunálneho odpadu tvorí nebezpečný odpad, ktorý v prípade uloženia na skládku môže kontaminovať
životné prostredie. Mesto Banská Bystrica si toto riziko uvedomuje, a preto pre obyvateľov vytvára vhodné podmienky na jeho
likvidáciu. Aj budúci mesiac môžu Banskobystričania, ktorí chcú chrániť naše životné prostredie, odovzdať takýto odpad počas
mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom spoločnosti DETOX s.r.o, Banská Bystrica, ktorí ho profesionálne zneškodnia.
tva oprávnená na nakladanie s azbestom. Taktiež nie je možné prevziať opotrebované pneumatiky.

Upozornenie
Podmienkou pre prevzatie odpadu je
predloženie občianskeho preukazu.
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú
situáciu vás žiadame, aby ste pri odovzdávaní odpadu dodržiavali rozostupy
a mali prekryté horné dýchacie cesty.
Zároveň žiadame obyvateľov, aby boli
trpezliví a na miestach zberu nevytvárali skládky, ale počkali na vozidlo v stanovenom termíne. Mimo uvedené zastávky nie
je vzhľadom na časový harmonogram možné
zastaviť či zájsť.
Foto: DETOX s.r.o.

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžete bezplatne odovzdať
patria autobatérie a batérie, farby, lieky, motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje či olejové filtre, odpadové chemikálie, obaly, plasty, textílie
a vody znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá a rozpúšťadlá,
ustaľovače, vývojky a výbojky, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky,
elektrické a elektronické spotrebiče či
odpady s obsahom nebezpečných látok. Uvedené odpady, a to aj vo väčších
množstvách, môžu obyvatelia mesta Banská
Bystrica počas roka od pondelka do štvrtka (7:00 – 15:00 hod.) bezplatne odovzdať
na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o. na
adrese Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do
priemyselného areálu), telefonický kontakt:

048/471 25 25. V dni mobilného zberu, 2. a 9.
októbra 2021, je možné odovzdať odpad aj na
prevádzke, a to v čase od 8:00 do 13:00 hod.
Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné
prevziať azbest od fyzickej osoby. V prípade
potreby preto kontaktujte spoločnosť, ktorá je
Regionálnym úradom verejného zdravotníc-

BANSKÁ BYSTRICA – Zberový okruh č. 1: 2. október 2021 (sobota)

Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

BANSKÁ BYSTRICA – Zberový okruh č. 2: 9. október 2021 (sobota)

Trasa A – Boxer
Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas

Švermova 19

parkovisko pri rešt. Úsvit

7:30 – 7:45

Internátna

parkovisko pri stredisku Astra

7:50 – 8:05

Slnečná

pred byt. domami č. 2 – 4

Internátna

otočka MHD

Tulská

bývalá otočka MHD

9:40 – 9:55

Moskovská

pri zastávke MHD

10:00 – 10:10

Oremburská

pri nákupnom stredisku

10:15 – 10:30

Trasa C – Boxer
Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas

Strmá – Rudlová

pohostinstvo (pod zvonicou)

7:30 – 7:50

8:10 – 8:25

Hlboká č. 1

parkovisko pri obchode

8:30 – 8:45

Ďumbierska

obchodné stredisko Obušok

8:20 – 8:40

Belveder

pri detskom ihrisku

8:50 – 9:05

Mládežnícka

rešt. Mladosť – parkovisko

10:35 – 10:50

Okružná

parkovisko pri čistiarni

11:30 – 11:40

Spojová

parkovisko pri stred. Šalgotarián

THK
Gaštanová
Mlynská

križovatka na Čiertolí

7:55 – 8:15

Poľná – Malach. cesta

potraviny Stupy

9:40 – 10:00

Poľná pri garážach

oproti ZŠ Mládežnícka

10:00 – 10:15

Bernolákova

oproti byt. domu č. 9

10:20 – 10:35

11:45 – 12:00

Radvanská

oproti byt. domu č. 2

10:35 – 10:50

pri zastávke MHD (obchod)

12:10 – 12:25

Rudlovská cesta

pohostinstvo „Na rázcestí“

11:30 – 11:40

parkovisko pred ZŠ

12:40 – 12:55

Tatranská

parkovisko domy č. 2, 4, 6

11:45 – 12:00

13:10 – 13:20

Tatranská

parkovisko pred Saleziánmi

12:05 – 12:20

Starohorská

medzi byt. domami č. 38 – 40

12:25 – 12:40

Rudohorská 33

zast. MHD pri potravinách

12:45 – 13:00

Lúčičky 26

13:25 – 13:40

Trasa B – FL6
Na Graniari

Azalková 44 – pri detskom ihrisku

7:30 – 7:45

Na Graniari

Astrová (stojisko tried. odpadu)

7:50 – 8:05

Trasa D – FL6

Jána Bakossa

medzi byt. domami č. 42 – 44

8:20 – 8:40

A. Sládkoviča

parkovisko pri pošte

7:30 – 7:45

Severná

parkovisko pri drev. obchode

8:45 – 9:05

Pršianska terasa

oproti zast. MHD Medená

7:50 – 8:00

Ľuda Ondrejova

parčík

9:10 – 9:25

Topoľová ul. č. 1

„Kozie námestie”

9:30 – 9:40

Podháj

za ihriskom (IBV)

8:05 – 8:20

Jakubská cesta

pri pohostinstve

Podháj

pri byt. dome č. 43 (ihrisko)

8:25 – 8:40

Nový Svet

bývalá otočka MHD

10:10 – 10:25

Čerešňová

oproti zastávke MHD

8:45 – 9:00

Uľanská cesta

oproti kostolu

10:30 – 10:45

9:45 – 10:05

Rakytovce

oproti obchod. stredisku
dvor byt. domov č. 35

9:10 – 9:25

11:05 – 11:20

Cesta k nemocnici

J. Cikkera – F. Švantnera

križovatka pri divadle

11:25 – 11:35

Pieninská

otočka MHD

10:15 – 10:30

Mičinská cesta 32

parkovisko pri rybníku

11:40 – 12:00

Kráľovohoľská 1

pri potravinách

10:35 – 10:55

Senická cesta

otočka MHD

11:10 – 11:30

Šalkovská cesta

parkovisko pri pohostinstve

11:45 – 12:05

Iliašská cesta

bývalé potraviny (orient. č. 86)

12:30 – 12:45

M. Rázusa 23 – Fortnička

Golianova – Uhlisko

oproti ZŠ

12:05 – 12:25

Viestova – Uhlisko

parkovisko

12:30 – 12:40

Trieda SNP 20

pred ZŠ

12:45 – 13:00

Trieda SNP 54
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Zelené sídliská (zelené oázy)
Príďte s nami diskutovať o tom, v akom prostredí by ste chceli žiť
V minulých číslach Radničných novín sme vás informovali o tom, že po revitalizácii vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde chce
samospráva v podobných aktivitách pokračovať. Predstavili sme vám sedem lokalít – zelených oáz, ktoré boli na tento účel vytypované. Následne sa uskutočnil dotazníkový prieskum, a koncom augusta tiež stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo vedenie mesta,
zástupcovia odborných útvarov, členovia banskobystrického Dialogue Centre, n. o. a miestni lídri za jednotlivé lokality.

Foto: MsÚ BB

žiniera predstavila
Zuzana Gombalová
z Oddelenia územného
plánovania
a architekta mesta.
Jeho cieľom je komplexná revitalizácia
verejných mestských
priestorov,
ktorá
nadväzuje na úspešné projekty revitalizácie vnútroblokov
v Sásovej a na Fončorde. Ďalším cieľom pri
zazelenaní sídlisk je podpora zelenej a modrej infraštruktúry, čo predstavuje snahu samosprávy o zavedenie opatrení v súvislosti
s klimatickými zmenami. „Dôležitou súčasťou verejných priestorov je environmentálna dimenzia, pretože potrebujeme zvyšovať
odolnosť mesta voči zmene klímy. Klimaticky odolné priestranstvá dosiahneme zvýšením podielu zelene, stromov, kvitnúcich
lúk, mokradí, vertikálnej i strešnej zelene,
tvorbou jazierok, fontán, dažďových záhrad
a pod. Všetky lokality sú súčasťou stabilizovaných území obytných sídlisk, preto je
v nich zakázaná výstavba na nezastavaných
plochách. Významné limity predstavujú trasy existujúcich i navrhovaných inžinierskych
sietí a dopravných koridorov. Objektívnym
limitom budú aj hydrogeologické pomery
jednotlivých lokalít, keďže sa predpokladajú
aj vodozádržné opatrenia. V neposlednom
rade pôjde o rešpektovanie zásad Krajského
pamiatkového úradu v prípade lokality Terézie Vansovej a všeobecné limity ochrany
prírody,“ dopĺňa Gombalová.

Revitalizácia vnútroblokov na sídliskách
je jedným z mnohých zámerov, ktorými chce
mesto reagovať na zmenu klímy a zlepšenie
kvality obytných priestorov. Dosiahnuť to
chce zapojením verejnosti do spoločného plánovania a aplikáciou dobrých príkladov zelenej i modrej infraštruktúry.

Zbierali sme vaše názory a nápady
Prvou fázou bol dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo 643 respondentov – 380 žien
a 263 mužov. Najčastejšie dotazník vypĺňali
ľudia vo veku od 35 do 44, pričom najvyšší podiel účastníkov tvorili zamestnaní obyvatelia.
Záujem ďalej komunikovať prostredníctvom
e-mailu potvrdilo 336 respondentov.

Pokračujeme v participácii
Počas augustového stretnutia v Robotníckom
dome sa zúčastnení dohodli, že pri komunikácii projektu zelených oáz uprednostnia názov „Zelené sídliská“. Súčasťou projektu už
sú aj lídri za jednotlivé lokality, ktorí budú
samospráve nápomocní pri organizácii verejných stretnutí s obyvateľmi. Ide o aktívne
Banskobystričanky a Banskobystričanov, členov občianskych rád, poslancov za jednotlivé
volebné obvody a pod. „Verím, že do budúcna
sa nám podarí spoločne pripraviť projekty,
ktoré budú zahŕňať opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Som
presvedčený, že verejné stretnutia prinesú
dobré myšlienky, ktoré sa zmenia na konkrétne projekty slúžiace v budúcnosti najmä
ľuďom a budovaniu dobrých susedských
vzťahov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Podpora zelenej a modrej
infraštruktúry
Projekt zelených sídlisk (zelených oáz) z pohľadu urbanistu, architekta a krajinného in-

Stretnutia s obyvateľmi
Po predstavení projektu a postupu realizácie
sa miestni lídri podrobne zaoberali prípravami organizačného zabezpečenia verejných
stretnutí v jednotlivých lokalitách. Diskusia
s obyvateľmi na tému revitalizácie vnútroblokov a vytvárania zelených sídlisk sa vo všetkých vytypovaných lokalitách uskutoční
v dvoch kolách. Samospráva si od stretnutí
sľubuje získanie návrhov, argumentov, hľadanie riešení a dosiahnutie vzájomnej dohody medzi obyvateľmi, odborníkmi z rôznych
oblastí a mestom. Pri participatívnom procese je mestu nápomocná občianska organizácia Dialogue Centre, n. o.

Termíny stretnutí: 1. KOLO a 2. KOLO
Severná

20. 9. a 22. 10.

Medzi vchodom 11 – 16, 17:00 hod.
V prípade výrazne nepriaznivého počasia:
ZŠ Bakossova, 17:00 hod. (v prípade dažďa
pôvodné miesto)
Vansovej

21. 9. a 21. 10.

Zelená plocha medzi domami T. Vansovej
16 a 18 (bývalé detské ihrisko), 17:00 hod.
V prípade nepriaznivého počasia: Kaviareň
FLEK, 17:00 hod.
Magurská – Krivánska – Jelšový
hájik
22. 9. a 26. 10.
Miesto nad Jelšovým hájikom (nad hokejbalovým ihriskom), 17:00 hod.
V prípade nepriaznivého počasia: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.
Mládežnícka – Družby – Okružná
23. 9. a 27. 10.
Ihrisko Udurná, 16:00 hod.
V prípade nepriaznivého počasia: Gymná
zium M. Kováča, 17:00 hod.
Bernolákova – Radvanská
28. 9. a 25. 10.
Priestor medzi MŠ pod svahom, 16:30 hod.
V prípade nepriaznivého počasia: Aula
SZU, 16:30 hod.
Gaštanová – Lipová – Limbová –
Povstalecká
29. 9. a 28. 10.
V prípade akéhokoľvek počasia: Kultúrny
dom Podlavice, 18:00 hod.
Podháj

30. 9. a 02. 11.

V prípade akéhokoľvek počasia: Penzión
Olympia, 18:30 hod.
V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online.
Všetky informácie o participatívnom procese
nájdete na našej stránke www.banskabystrica.sk v sekcii Zelené sídliská (zelené oázy).
O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať na sociálnych sieťach, prostredníctvom webstránky a zástupcov občianskych
rád.
gre
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Handstein
Vzácny dar pre synov Márie Terézie
Banská Bystrica bola v Uhorsku bohatým slobodným kráľovským mestom. Spolu
s Banskou Štiavnicou, Kremnicou, Banskou Belou, Novou Baňou, Pukancom a Ľubietovou patrila medzi sedem slobodných kráľovských banských miest (heptapolis). Od
objavenia veľkých nálezísk zlata, striebra a medi sa s Banskou Štiavnicou a Kremnicou stala významným banským mestom v banskom trojuholníku, ktorý bol stredobodom záujmu vtedajšej panovníčky Márie Terézie. Jej dvaja synovia, následník trónu
a neskorší cisár Jozef II. a jeho mladší brat, neskôr cisár Leopold II., podnikli v dňoch
20. – 31. júla 1764 spolu s tešínskym vojvodom Albertom študijnú cestu do oblasti
stredoslovenských banských miest, kde okrem cenných skúseností a príjemných
zážitkov dostali aj niekoľko darov. Patril k nim aj vzácny handstein.

Zlatnícky majster z nášho mesta
Z banskobystrických zlatníckych majstrov
sa výrobe handsteinov venoval Pavol Kolbány (1722 – 1785), ktorého aktívna zlatnícka
kariéra trvala takmer štyridsať rokov a v Banskej Bystrici je ohraničená rokmi 1746 – 1783.
Veľkým dňom v jeho živote bol 24. jún 1746,

keď predstúpil pred predstaviteľov zlatníckeho cechu a stal sa majstrom cechu. Miesto jeho narodenia
nepoznáme, ale vieme, že
do mesta prišiel ako cudzi
nec a tu sa ako 24-ročný
zlatnícky majster oženil
s 18-ročnou Zuzanou Tittlovou, dcérou mestského
zbrojno-puškárskeho
majstra Gottfrieda Tittla.
V priebehu nasledujúcich rokov sa manželom
narodilo päť detí: Pavol, Zuzana, Benjamin,
Matej Karol a budúci zlatník Ondrej. Krstným
otcom všetkých detí bol slávny banskobys
trický zlatník Samuel Haller. Pavol Kolbány
zomrel 12. júna 1783 v Banskej Bystrici vo
veku 61 rokov. V cechovej knihe zomrelých
zlatníckych majstrov sa Kolbány uvádza na
93. mieste. V roku 1763 vlastnoručne podpísal historicky známy handstein „Fecit Paul
Kolbany Neisol“, ktorý sa nachádzal v pokladnici augustiniánskeho rádu v dolnorakúskom
meste Klosterneuburg vzdialenom cca 15 km
od Viedne. Dnes je súčasťou zbierok Nemeckého banského múzea v Bochume (Deutsches
Bergbau-Museum, DBM, 1930), najväčšieho
banského múzea na svete a renomovaného
pracoviska pre výskum baníctva a archeometalurgie. Na základe použitých minerálov,
Foto: Deutsches Bergbau-Museum Bochum

Handstein je pojem z mineralógie, ale pomenúva aj obzvlášť krásne skryštalizovaný
minerál, ktorý z bane vyniesol baník v ruke, resp. v dlani (odtiaľ kameň v ruke).
Spracovaný kameň dobovým zlatníkom predstavuje
majstrovské dielo a odráža
v umeleckom prejave najmä
predstavy neskorogotického
a barokového človeka. Patril
k „zázračným“ kameňom s liečivými účinkami
a podloženými náboženskými skúsenosťami
katolíckou aj evanjelickou vierou. Okrem biblických motívov zachytával aj profánne banícke témy. Handsteiny predstavovali zároveň
zvláštny a tajomný priestor podsvetia. V 17.,
a najmä 18. storočí plnili dekoratívnu funkciu
stolov bohatých rodín a boli atribútom prepychu baníckeho stavu. Pre ojedinelé umelecké
spracovanie patrili handsteiny medzi kuriozity a vyhľadávané zberateľské predmety.

a tiež charakteristík zlatníckej práce a spracovania, môžeme Kolbányiho spoľahlivo označiť
aj za autora handsteinu v Umeleckopriemyselnom múzeu vo Viedni (Museum für Kunst
und Industrie, dnešné MAK – Museum für
angewandte Kunst, Wien) a menšieho handsteinu, ktorý sa nachádza v kláštore Rádu
sv. Augustína (Ordo sancti Augustini, OSA)
v Klosterneuburgu. Handsteiny Pavla Kolbányiho slúžili ako dekoračné predmety a figúr
ky baníkov sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
Mali úžitkovú podobu nádob na soľ či korenie, tvorili súčasť stolovania ako milieu de la
table, boli aj spomienkovým suvenírom pripomínajúcim theatrum machinarum.

Handstein pre cisársku návštevu
Konkrétne bol vyhotovený pre princov Jozefa,
Leopolda a vojvodu Alberta v roku 1764 a je
umiestnený na masívnom barokovo tvarovanom pozlátenom podnose na štyroch nôžkach.
Jadro handsteinu tvorí vyvýšenina – kopec
zo vzácnych rúd a minerálov, ktorý dopĺňajú
miniatúrne strieborné postavičky pracujúcich
baníkov, banícke objekty i kultové banské
stavby: klopačka (v jej veži bolo umiestnené jednoduché zvukové zariadenie, drevená
doska, na ktorú sa klopaním oznamoval baníkom čas fárania), gápeľ (zariadenie určené
na vertikálnu prepravu rudy), stupy (drviče
rudy), komorský dom, ale aj slnečné hodiny.
Sú tu zobrazené aj jednotlivé technologické
postupy v baníctve: práca v šachtách (banská
chodba vyhĺbená zvislým smerom), štôlňach
(horizontálne alebo iba mierne klopené banské dielo so začiatkom na zemskom povrchu),
na povrchu. Unikátna kompozícia obsahuje po
štyroch stranách štyri väčšie figúrky baníkov
doplnené lastúrovitými čiaškami a štyrmi kan
vičkami na víno a na ingrediencie (klinčeky,
tymian), ako aj držiakmi na sviečku (večerná
iluminácia). Vyvrcholením kompozície handsteinu je pozlátená oválna miska, umiestnená
na samom vrchole ako zakončenie handsteinovej kompozície. Handstein má výšku 50 cm
a šírku 42 cm.
F. Glocko, Stredoslovenské múzeum

Pre milovníkov dejín Banskej Bystrice
Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o minulosť
nášho mesta je k dispozícii nový pamäťový portál PAMMAP Banská Bystrica. Zatiaľ je v testovacej podobe, avšak jeho štruktúra a obsah
sa neustále rozširuje a vylepšuje. Bol vytvorený ako sesterský portál k pamäťovému portálu
mesta Bratislava a jeho cieľom je sprístupniť
dejiny nášho mesta a obyvateľov odborníkom
aj laikom v modernej elektronickej podobe.
V počiatočnej etape sa zameriavame najmä na
vytvorenie databázy atraktívnych obrazových
prameňov (fotografií, pohľadníc, malieb, kresieb a vedút). V súčasnosti na stránke portá12 I
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lu zverejňujeme pohľadnice zo súkromných
zbierok a fotografie z Archívu Pamiatkového
úradu SR v Bratislave. Už dnes máme dohodnutú spoluprácu so Stredoslovenským múzeom, ktoré má mimoriadne bohatú zbierku
fotodokumentácie k dejinám mesta a jeho
pamiatkam. Do budúcnosti plánujeme k spolupráci na budovaní portálu osloviť aj iné
významné pamäťové inštitúcie na Slovensku
a v zahraničí. Neskôr chceme sprístupniť aj
digitalizáty hmotných a písomných prameňov, staré či rekonštrukčné mapy, ale aj audio
a video spomienky pamätníkov na nedávne

desaťročia. Víziou projektu je vytvoriť komplexný pamäťový portál, ktorý bude zahŕňať
a vzájomne prepájať encyklopédiu s odborne
vypracovanými heslami s digitalizátmi prameňov rôzneho druhu a proveniencie. V prípade, že máte chuť dobrovoľnícky pomôcť
a spolupodieľať sa na vytváraní portálu, ozvite
sa nám. Môžete pomôcť nahadzovať a popisovať jednotlivé digitalizáty, alebo poskytnúť na
digitalizáciu vaše staré dokumenty, fotografie
či pohľadnice. Viac info na: pammap.sk/banskabystrica.
O. Tomeček
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Vytvorili sme nový slovenský rekord Gratulujeme
Mariánovi
kilometra. Vytvorili tak nový slovenský rekord. Na tvorbe tohto rekordu sa zúčastnili
aj významné športové osobnosti nášho mesta
Kuřejovi
ako 3-násobná olympijská víťazka v biatlone

Na korčuliarskej dráhe pod Pamätníkom SNP
sa v sobotu, 14. augusta 2021 zišli priaznivci
inline korčuľovania, aby počas 12-hodinového maratónu vytvorili slovenský rekord v inline korčuľovaní. V štafete sa postupne vy
striedalo 145 korčuliarov všetkých vekových
kategórií a na 450-metrovom okruhu dokázali odkorčuľovať 397 okruhov, teda 178,65

Foto: archív M. Kuřeja

Foto: MsÚ BB

Anastasia Kuzminová a majster Slovenska
v inline maratóne Pavol Dzurák, ktorý na
záver všetkým predviedol svoje rýchlokorčuliarske umenie. Symbolický finiš patril všetkým prítomným korčuliarom, ktorí spoločne
so zástupcami vedenia mesta odkorčuľovali posledné okruhy. Na záver podujatia bol
mestu odovzdaný oficiálny certifikát o vytvorení nového slovenského rekordu, a zároveň
sa Banská Bystrica stala novým Hlavným
mestom slovenských rekordov, keď tento titul prevzala od mesta Turzovka. Ďakujeme
malým i veľkým korčuliarom, ktorí sa do tejto
aktivity zapojili.
Oddelenie športu, MsÚ BB

Nepremeškajte športovú olympiádu
budú odmenení najlepší traja účastníci. Najúspešnejší klub seniorov získa pohár Jozefa
Pikulu. Podujatie sa bude konať s prihliadnutím na aktuálnu epidemickú situáciu s dodržaním všetkých nariadení.
Oddelenie športu, MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Blíži sa október – mesiac, ktorý je venovaný
našim seniorom. Po minuloročnej odmlke
spôsobenej pandémiou sa v utorok, 5. októbra môžu banskobystrickí seniori opäť tešiť
na svoju tradičnú športovú olympiádu, ktorú
organizuje mesto Banská Bystrica v spolupráci s Olympijským klubom Banská Bystrica
a CVČ Havranské. V rámci podujatí Akadémie
európskeho seniora si v športovom areáli ZŠ
s MŠ Radvanská skôr narodení Banskobystričania zmerajú sily v disciplínach streľba na
basketbalový kôš, šípky, streľba na hokejovú
bránu, beh na 60 m, v štafete 4x60 m či v petangu. Súťažiaci budú rozdelení do kategórií
podľa veku a pohlavia a v každej disciplíne

Úspešný banskobystrický paralympionik
Marián Kuřeja obhájil na paralympiáde v Tokiu, v disciplíne hod kuželkou F51,
bronzovú medailu s výkonom 30,66 metra.
Po bronze na hrách v Riu de Janeiro v roku
2016 si tak domov priniesol ďalší cenný kov
z paralympiády. Banskobystrický ambasádor Európskeho mesta športu, a zároveň
niekoľkonásobný laureát ocenenia Najlepší
športovci mesta Banská Bystrica tak opäť
potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku v tejto disciplíne a je vzorom nielen pre mladých
hendikepovaných športovcov. Mariánovi
gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.
Oddelenie športu, MsÚ BB

Môžete sa tešiť na dni plné pohybu a aktivít
Európsky týždeň športu
23. – 30. september 2021

Tento týždeň majú obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice zapísaný vo svojom povedomí ako EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM).
Podujatie sa pravidelne organizuje s cieľom priblížiť ľuďom využívanie alternatívnych zdrojov dopravy. Téma Európskeho týždňa mobility na rok 2021 je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou.“ Mesto
Banská Bystrica sa zapája do 20. ročníka pod tohtoročným sloganom
„Buďme zdraví, cestujme ekologicky“. Pripravená je nočná cyklojazda,
nedeľné cyklopotulky, cyklobus, ale aj súťaž o zaujímavé ceny. Ak vás
zaujíma pohyb a chcete sa zapojiť do rôznych aktivít, bližšie informácie
o Európskom týždni mobility a program nájdete na webovej stránke
mesta www.banskabystrica.sk   
Oddelenie cestovného ruchu, MsÚ BB

Naše mesto sa už tradične zapája aj do Európskeho týždňa športu,
ktorý sa každoročne koná v rovnakom termíne. Inak tomu nebude
ani tento rok, avšak pre stále pretrvávajúcu pandémiu bude program
prispôsobený aktuálnemu vývoju epidemickej situácie, ktorá súvisí aj
s dodržaním potrebných opatrení. Viac informácií o pripravovaných
podujatiach nájdete na sociálnych sieťach a na webovej stránke mesta
www.banskabystrica.sk.
Oddelenie športu, MsÚ BB

Foto: dreamstime.com

Európsky týždeň mobility 2021
16. – 22. september 2021

www.banskabystrica.sk
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Hľadám
domov
Karanténna stanica pre spoločenské
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene predstavuje:

Komunitné centrá
Pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva sa
v KC Fončorda v utorok, 21. septembra 2021
od 8:30 do 18:30 hod. uskutoční deň, počas
ktorého nám môžete prísť pomôcť zveľadiť
naše spoločné priestory. Budeme natierať
exteriérové prvky, triediť knihy, upratovať
detský kútik a interiér. Každá ruka je vítaná
a pomôže aj hodinka práce. Koordinátorky
budú pre vás k dispozícii v KC Fončorda vo
vyššie uvedenom čase. Začiatkom októbra sa
uskutoční burza oblečenia. Bližšie informácie nájdete na FB Komunitné centrum Fončorda, IG kc_foncorda, alebo na vývesných
tabuliach na našom sídlisku.
KC Fončorda

Oznam

Meno: Gordon Vek: 1/2020
Pohlavie: pes
Váha: 22 kg
Výška: 55 cm
Povaha: Gordon je ďalší psík, ktorému človek veľmi ublížil. Vzhľadom na svoj vek by
mal ešte šantiť a užívať si pozornosť človeka,
no momentálne je ustráchaný. Chcel by sa
hrať, no sám nevie, čo môže, a čo nie. Potrebuje majiteľa, ktorý mu dá odvahu do života.
Možno nikdy nebude najodvážnejším psom
zo všetkých, no môže byť vďačným členom
rodiny, ktorá mu dá pocit bezpečia a pomôže
mu zbaviť sa strachu. Jeden človek Gordona
sklamal, no ďalší mu môže zmeniť celý jeho
vesmír. 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, 960 01 Zvolen. Pomôcť môžete
aj s dočasnou opaterou o psíky. Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete aj
na webovej stránke www.kszv.sk.

Uzávierka
októbrového čísla
Termín: 8. október 2021 do 12:00 hod. Na
podklady čakáme do uzávierky. Po tomto termíne 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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SPOĽACH, o. z. vám ponúka bezplatné
poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej choroby, a zároveň vás pozýva
na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu,
29. septembra 2021 o 16:00 hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II.
(Kapitulská ulica 21, Banská Bystrica).
Na stretnutí sa budeme venovať téme Verbálna a neverbálna komunikácia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou. Pozývame všetkých
pravidelných účastníkov a radi medzi sebou
privítame aj nových. Tešíme sa na stretnutie
s vami!
Ľ. Golianová, SPOĽACH, o. z.

Súťaž
V augustovom čísle Radničných novín ste sa
mohli zapojiť do súťaže o jednu z publikácií
o našej Banskej Bystrici. Stačilo nám do redakcie napísať, aký je váš názor na pripravovaný projekt Zelené oázy v Banskej Bystrici.
Ďakujeme za spätnú väzbu. Víťazom sa stáva
pán Patúš. Gratulujeme a výhru vám posielame poštou. Aj tento mesiac budeme súťažiť, a nakoľko sa čoskoro uskutočnia verejné
stretnutia s obyvateľmi dotknutých lokalít,
zostaneme pri téme Zelených sídlisk (zelených oáz). Do 30. septembra budeme mať za
sebou prvé kolo, a preto nás zaujíma, či ste
sa zúčastnili. Ak áno, ako stretnutie hodnotíte
a ak nie, prečo? Tešíme sa na všetky odpovede, ktoré nám môžete posielať do 08. októbra 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 143428/8456/2021/Ra
VV: Oznámenie o začatí územného konania
o umiestnení stavby a o upustení od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s.,
Pri Rajčianke 2927/8, ZA; Stavba: „9538 BB,
Belveder – 22 kV prepoj VNV č. 347 a 364“ na
parc. KN – C č. 3341/22, 3341/21, 2642/54,
2627/160, 2627/13, 2642/6, 2627/19,
2627/1, k. ú. BB; Vyvesené: 27. 08. 2021
OVZ-SÚ 134376/22926/2021/Kun – Pet
VV: Rozhodnutie; Stavebník: L. Antošíková,
Okružná 1848/1, 974 04 BB; Stavba: „SO – 01
Rodinný dom“, ktorý je navrhnutý v BB, na
Brestovej ulici v k. ú. Kremnička v BB na pozemku parc. KN – C č. 843/375
Vyvesené: 24. 08. 2021
OVZ-SU 140827/23539/2021/HOM
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zas. Ing. J.
Uramom, CSc. – predseda SBD BB; Stavba:
„Banská Bystrica, blok č. 227 – ul. Limbová č.
23 – 25 – 27 – 29 (P1.14, NKS – 64 BJ) obnova bytového domu“, na parcelách KN – C
č. 1527/65, 1527/66, 1527/67, 1527/68,
v k. ú. Podlavice; Vyvesené: 24. 08. 2021
OVZ-SU 140046/18555/2021/Go
VV: Rozhodnutie o umiestnení stavby
Stavebník: Bulding Networks, s. r. o., Rudlovská cesta 2, BB v zas. E. Andrášovou, Komenského 10E, BB; Stavba: „Trilógia Havranské
BB, bytový dom“, situovaná na pozemku parc.
č. 2039/250, 2039/252, 2039/68, 2039/254,
2039/255 v k. ú. Radvaň v BB
Vyvesené: 24. 08. 2021
OVZ-SU 141261/28590/2021/Boj
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustení od ústneho pojednávania a mies
tneho zisťovania; Stavebník: PhDr. S. Liptáková, Partizánska cesta 1682/14, BB; Stavba:
„Byt č. 7, na ulici Partizánska cesta 14, BB –
rekonštrukcia byt, dispozičné úpravy“ 2. p.
bytového domu so súpis. číslom 1682 na parcele KN – C č. 1171 v k. ú. BB
Vyvesené: 20. 07. 2021
OVZ-SU 142225/9024/2021/Se
VV: Rozhodnutie; Stavebník: M. Strečok a K.
Strečok, obaja bytom Rudohorská 6451/32,
BB; Stavba: „Zateplenie a prístrešok rodinného domu“ v BB na ulici Mieru 15, parc. KN – C
č. 487/1 a parc. KN – C č. 487/2 v k. ú. Šalková v BB; Vyvesené: 23. 08. 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, 30. 08. 2021
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