
D ô v o d o v á   s p r á v a   

 

K bodu :  Informácia o zámeroch mesta v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry 

 

I. Materiál sa predkladá za účelom podania informácie o zámere mesta Banská 

Bystrica pripraviť  projekty v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta 

v jednotlivých mestských častiach. Snahou mesta je pripravovať tzv. zelené projekty 

formou súťaží návrhov v zmysle prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva zo 

dňa 4. februára 2020, číslo uznesenia 398/2020 – MsZ, ktorým bol schválený postup 

Mesta Banská Bystrica pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného 

plánovania a stavebného inžinierstva formou súťaže návrhov podľa § 119 až 125 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky ÚVO č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží 

návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o 

obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty v znení neskorších predpisov 

alebo § 847 až 849 Občianskeho zákonníka. Snahou je prostredníctvom participácie 

s odbornou a laickou verejnosťou získať čo najviac podnetov pre riešenie verejných 

priestorov, a zapojiť širšiu verejnosť do plánovacích činností, zvýšiť 

povedomie, informovanosť a vedomosti o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy 

v meste Banská Bystrica. Ďalším cieľom je navrhnúť systém obnovy a regenerácie 

mestských priestorov vnútroblokov obytných sídlisk, verejných parkov a mestských 

verejných priestorov s využitím mitigačných a adaptačných opatrení ako 

systémového riešenia verejne zelene, ktorá je jednou z významných zložiek zelenej 

infraštruktúry. Zároveň nadviazať na už prebiehajúce projekty – Regenerácia 

vnútrobloku Sitnianska a vnútrobloku Tulská ulica.  

Investície do zelenej infraštruktúry sú významné z hospodárskeho hľadiska nakoľko 

sa zachováva schopnosť prírody zmierňovať negatívne účinky zmeny klímy a je 

nákladovo oveľa efektívnejšie, ako keby sa museli tieto stratené služby nahrádzať 

oveľa nákladnejšími technickými riešeniami zo strany človeka. 

V záujme vyváženého riešenia boli vybrané lokality (viď príloha) z jednotlivých 

častí mesta a to predovšetkým vymedzené priestory vnútroblokov obytných sídlisk 

s možnosťou využitia širšieho potenciálu verejných území pre vytvorenie 

udržateľnej kvality života obyvateľov a kvality životného prostredia v meste Banská 

Bystrica. 

II. Riešenie zelenej a modrej infraštruktúru je zamerané na podporu systematického 

plánovania na území mesta. 

V zmysle schváleného Uznesenia zo 4. februára 2020 číslo 398/2020 – Mestské 

zastupiteľstvo v Banskej Bystrici rozhodne samostatným uznesením pri vyčlenení 

finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Banská Bystrica o tom, či Mesto Banská 

Bystrica bude obstarávať služby v oblasti architektúry, územného plánovania 



a stavebného inžinierstva formou súťaže návrhov, najmä v prípadoch keď je splnené 

aspoň jedno z kritérií. 

 

III. Navrhovaný materiál je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023: Prioritná oblasť - Občianske mesto, 

Program: Moderná samospráva, Priorita: 4.1. Moderná samospráva, Opatrenie: 

4.1.1. Efektívnejšia spolupráca a participácia v meste. 

 

IV. Predkladaný materiál bude mať dopad na rozpočet Mesta Banská Bystrica 

Vyčíslenie miery dopadu na rozpočet mesta bude možné stanoviť po ďalších 

spodrobneniach zámerov.  

 


