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INFORMÁCIA O AKTUÁLNYCH AKTIVITÁCH MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

V OBLASTI ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Informácia o aktuálnom stave aktivít mesta v environmentálnej oblasti je predkladaná ako 

textová správa na kaţdé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.  

Správy sú následne zverejňované na webovom sídle mesta: 

https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/klimaticka-zmena/  

Predkladaná správa obsahuje stručný odpočet vybraných projektov a činností a informácie 

o niektorých nových aktivitách v oblasti ţivotného prostredia, ktoré mesto Banská Bystrica 

uskutočňuje, podporuje, alebo sa na nich podieľa.  

 

 KLIMATICKÁ ZMENA, ZELENÁ A MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

REAKCIA NA ZMENU KLÍMY MESTA BANSKÁ BYSTRICA (PROJEKT)  

V zmysle platného harmonogramu pokračuje implementácia projektu podporeného z grantov 

Európskeho hospodárskeho priestoru – Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (kód 

ACC01P02; program SK-Klíma; výzva „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa 

zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (Clima Urban).  

 

Realizácia projektu patrí medzi hlavné aktivity mesta v rámci prípravy na zmenu 

klímy.  Cieľom projektu je najmä stanoviť a realizovať vhodné adaptačné (prispôsobovanie) a 

mitigačné (zmierňovanie) opatrenia vedúce k udrţateľnej kvalite ţivotného prostredia v meste 

Banská Bystrica v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy a naplánovať tieto opatrenia na 

najbliţšie obdobie. Jedným z kľúčových výstupov projektu okrem technických opatrení je aj 

vyhotovenie Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu mesta na zmenu klímy (ďalej len 

„APMA“). APMA je strategickým dokumentom, ktorým si mesto stanoví nielen klimatické 

ciele, ale aj konkrétne aktivity a opatrenia. Plán bude následne implementovaný do všetkých 

plánovacích, rozhodovacích a povoľovacích procesov v meste. Okrem klimatickej stratégie 

prinesie celý projekt aj priamu úsporu CO2 a adaptačné opatrenia budovaním prvkov zelenej a 

modrej infraštruktúry, prostredníctvom implementácie mitigačných a adaptačných opatrení 

najmä v mestskej časti Fončorda i v ďalších častiach mesta Banská Bystrica.  

Fáza rozpracovania: V zmysle harmonogramu realizácie projektu sa pracuje na jednotlivých 

aktivítách. Úlohy plní projektový tím a Pracovná skupina pre riešenie APMA. V súčasnej 

dobe prebehli záverečné kontroly verejných obstarávaní u Správcu programu (Ministerstvo 

ţivotného prostredia SR). Pristupuje sa k podpisom zmlúv a následnému zahájeniu prác so 

zhotoviteľmi akčného plánu a dodávateľom stavebných prác na Materskej škole 

Šalgotarjánska. Pokračuje príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu inteligentného 

LED osvetlenia na Fončorde a prípravné práce na ostatných aktivitách projektu.  

Mesto predloţilo Správcovi programu tretiu priebeţnú správu o projekte.  

 

https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/klimaticka-zmena/
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Financovanie: Granty Európskeho hospodárskeho priestoru, štátny rozpočet SR a rozpočet 

mesta Banská Bystrica.  

Časový rámec: Plánovaná doba realizácie projektu 2021-2024. 

 

ZELENÉ SÍDLISKÁ – ZELENÁ A MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA – PODPORA 

BIOLOGICKEJ A KRAJINNEJ DIVERZITY  

Pripravuje sa revitalizácia verejných priestorov ako podpora biologickej a krajinnej diverzity 

prostredníctvom realizácie zelenej a modrej infraštruktúry pre vybraných sedem lokalít: 1. 

Fončorda: Mládeţnícka – Druţby – Okruţná, 2. Kráľová: Podháj, 3. Rudlová-Sásová: 

Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, 4. Radvaň-Kráľová: Bernolákova – Radvanská, 5. 

Staré mesto (Herritzov majer) - Severná, 6. Staré mesto (Fortnička): Vansovej, 7. Podlavice: 

Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká. 

Fáza rozpracovania: Začiatkom februára 2022 boli rozposlané listy adresované jednotlivým 

dotknutým útvarom mesta Banská Bystrica, inštitúciám a odborníkom so ţiadosťami 

o vyjadrenie k podnetom občanov z verejných stretnutí. Následne sa uskutočnilo dňa 2.marca 

2022 osobné stretnutie s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oslovených odborov a oddelení 

Mestského úradu. 

Dňa 21.2.2022 o 15.00 h prebehlo pracovné rokovanie miestnych lídrov z lokalít Zelených 

sídlisk, odborníkov na zelenú a modrú infraštruktúru, zástupcov nadácií a komunitných 

organizácií a vedenia mesta. Boli prerokované nasledovné body: 

1. Informovanie o aktuálnom stave projektu Zelené sídliská. 

2. Získanie spätnej väzby k návrhom lokalitných programov Zelených sídlisk. 

3. Vytvorenie priestoru pre dialóg a spoločný rozhovor o moţnostiach a spôsobe 

realizácie “komunitných zelených opatrení”, teda opatrení, ktoré môţu s finančnou 

a odbornou podporou potenciálne realizovať samotné komunity. 

4. Informovanie o ďalšom kole verejných stretnutí na tému parkovania v Zelených 

sídliskách. 

Zároveň sa pripravujú podklady a vyberá sa vhodná forma na získanie spätnej väzby od 

obyvateľov v daných lokalitách k téme parkovania a parkovacej politiky (najmä parkovacie 

domy). 

Ďalším pripravovaným krokom sú plánované stretnutia (marec 2022) miestnych lídrov zo 

Zelených sídlisk, odborníkov na zelenú a modrú infraštruktúru, zástupcov relevantných 

nadácií a komunitných organizácií, aj vedenia mesta priamo v jednotlivých lokalitách. 

Členka Pracovnej skupiny pre riešenie APMA doc. Ing. Ľubica Zaušková Midriaková, PhD., 

a člen Komisie MsZ pre ţivotné prostredie Ing. Peter Sabo, CSc., spolu s arboristkou Ing. 

Evou Wernerovou, spracovali všeobecné pripomienky - zásady, ktorých rešpektovanie je 

dôleţité ak majú byť projekty APMA a Zelených sídlisk úspešné, t.j. aby adaptácia na zmenu 

klímy a na úbytok biodiverzity priniesla posilnenie a nie oslabenie zelenej infraštruktúry. Ide 

o profesionálny odborný návrh zohľadňujúci pripomienky miestnych obyvateľov do tej miery, 

do akej sú pripomienky v súlade s cieľmi projektov.  
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Projekty Zelených sídlisk sa zapracúvajú do pripravovanej Integrovanej územnej stratégie 

funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (UMR – udrţateľný mestský rozvoj). 

 

 ZELEŇ  

AKTUALIZÁCIA A DOPLNENIE DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY 

MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

Realizuje sa postupná aktualizácia Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica 

(2010) po etapách. Výstupy slúţia zároveň ako jeden z mapových podkladov pri projektoch 

Zelených sídlisk a ďalších zelených projektoch v meste.  

Fáza rozpracovania: Na vybraných lokalitách v rozsahu a spôsobom stanoveným v zmluve 

s Technickou univerzitou vo Zvolene prebehol dendrologický prieskum (inventarizácia 

stromov a krov). Vypracovaná a odovzdaná je I. etapa.  

V súčasnosti sa pripravujú podklady pre plánovanú II. etapu aktualizácie Dokumentu 

starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica, ktorej súčasťou bude polohopisné výškopisné 

zameranie drevín, ich následná inventarizácia a návrhy ošetrení a sadovníckych úprav. II. 

etapa by mala byť ukončená do konca roku 2022. Samotné zameranie a inventarizácia by sa 

mali dotýkať významných plôch zelene na území mesta Banská Bystrica – parkov, malých 

parkových plôch, plôch zelene v rámci centrálnej mestskej zóny a spracované budú aj plochy 

zelene Zelených sídlisk v lokalitách, kde sa na ţiadosť občanov rozširovala hranica 

niektorých riešených území.  

Časový rámec: Dokument bude aktualizovaný v niekoľkých etapách v priebehu rokov 2021-

2024. 

ZAaRES 

Mestská príspevková organizácia ZAaRES vykonáva na pozemkoch v správe mesta údrţbu 

zelene, odstraňovanie suchých a zlomených konárov drevín, presvetľovacie a zmladzovacie 

rezy krov. V týchto dňoch sa realizujú revitalizačné zásahy do krovitých porastov na uliciach 

Moskovská, Bakossova, Švermova, Stráţovská. 

V rámci aktivít v oblasti verejnej zelene v roku 2022 ZAaRES vykonáva v týchto mesiacoch 

tieţ revitalizáciu opustených záhradiek pod Kyjevským námestím. 

Začala sa pravidelná dezinfekcia detských pieskovísk. 

 

AKTIVITY OBYVATEĽOV MESTA – MIESTNYCH KOMUNÍT 

Na Severnej ulici komunita obyvateľov, pod vedením pani Mgr. Evy Mazancovej a ďalších, 

vysadí nové ovocné stromčeky a ošetrí minuloročné, pripravuje tieţ projekt pre participatívny 

rozpočet s altánkom, kde chcú zo strechy zadrţiavať daţďovú vodu. Je tu veľmi silná vôľa pre 

zadrţiavanie daţďovej vody v území a v rámci projektu Zelených sídlisk to nemá byť len 

naoko, ale určite sa podaria dobré riešenia. Organizujú tieţ „Dţemovice“, varia lekvár z 

lokálnych mirabeliek, aby ľuďom prezentovali uţitočnosť ovocných stromov v okolí. Na 

podporu biodiverzity inštalujú ďalšie vtáčie búdky. 
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 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH - MESTSKÝCH A PRÍRODNÝCH-KRAJINNÝCH 

PRIESTOROV: NÁMESTIE SLOBODY, NÁRODNÁ ULICA, PARK PRI KAŠTIELI 

RADVANSKÝCH, MESTSKÝ PARK 

Revitalizácia verejných - mestských a prírodných-krajinných priestorov: Námestie Slobody, 

Národná Ulica, Park pri Kaštieli Radvanských, Mestský park. 

Fáza rozpracovania:  

Námestie Slobody - Pre súťaţ bol zvolený „súťaţný dialóg“ s úpravou súťaţných podmienok 

a úpravou rozsahu riešeného územia. Mesto bude informovať verejnosť o priebehu súťaţe.  

Národná ulica a Park pri Kaštieli Radvanských – Ukončené je zameranie a dendrologický 

prieskum, ktorý je súčasťou I. etapy aktualizácie a doplnenia Dokumentu starostlivosti o 

dreviny mesta Banská Bystrica.  

Mestský park – Prebieha príprava odborných a ostatných podkladov. V súčasnosti prebieha 

aktualizácia stavu drevín, ktorá bude vykonaná certifikovaným arboristom v termíne 

najneskôr do apríla 2022. Dňa 1.4.2022 sa uskutoční konferencia o Mestskom parku za účasti 

odborníkov. 

Financovanie: Európske štrukturálne a investičné fondy.  

 

ZELENÝ EYOF 

Prebieha príprava revitalizácie vybraných zelených plôch ako súčasť širšieho konceptu a 

stratégie udrţateľnosti k podujatiu EYOF 2022 Banská Bystrica.  

Na Zelenej trase EYOF a vybraných plochách pre revitalizáciu mestskej zelene v spolupráci s 

dobrovoľníkmi sa pripravuje výsadba drevín a trvalkových záhonov.  

Zhotoviteľ: Head of Sustainability Projects Organising Committee, EYOF 2022 Banská 

Bystrica, v spolupráci s Mestom Banská Bystrica. 

Fáza rozpracovania: Realizuje sa organizačná, personálna a materiálna príprava na 

revitalizáciu vybraných plôch zelene. Rokovanie so zástupcami zhotoviteľa prebehlo 

začiatkom marca: v blízkosti športovísk majú byť vysadené odrastené stromy, umiestené 

vtáčie búdky „sýkorníky“ s oplechovanou strieškou a výletovým otvorom a drevené 

informačné tabule. Prebehne výsadba na cestných kruhových objazdoch na Magazíne pri 

Lidli, na Troskách pri OC Európa. V areáli pri Pláţovom kúpalisku na svahu pri Medokýši na 

Štiavničkách bude vysadený nápis EYOF Banská Bystrica 2022.  

Financovanie: Štátny rozpočet SR.  

MESTSKÉ CINTORÍNY 

Dňa 4.4.2022 sa uskutoční na Centrálnom mestskom cintoríne v Kremničke v správe 

ZAaRES slávnostný akt výsadby spomienkovej lipy pre obete pandémie Covid-19 

v spolupráci mesta s Občianskym zdruţením Skutočné obete v rámci celoslovenského 

projektu budovania unikátnych Ţivých pietnych miest na pamiatku vyše 22 000 obetí za 

účasti vedenia mesta, zástupcov, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, RÚVZ, 

Slovenského červeného kríţa a SZU. 

Na Námestí Štefana Moysesa, v Katolíckom cintoríne, v správe mesta Banská Bystrica, sa 

pripravuje „Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa 



5 
 

Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“, podporená dotáciou 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

• EKOLOGICKÁ DOPRAVA  

 

PLÁN UDRŢATEĽNEJ MOBILITY FUNKČNÉHO ÚZEMIA MESTA BANSKÁ 

BYSTRICA 

Pokračuje vyhotovovanie Plánu udrţateľnej mobility funkčného územia mesta riešiteľským 

tímom odborníkov zo Ţilinskej univerzity.  

• OCHRANA OVZDUŠIA  

MERANIE KVALITY OVZDUŠIA 

Mesto priebeţne sleduje situáciu v ovzduší. V zimných mesiacoch sú nepriaznivé rozptylové 

podmienky. Individuálne vykurovanie, intenzívna doprava a nepriaznivá meteosituácia 

spôsobujú navýšenie imisných hodnôt, najmä pre prachové častice (PM10, PM2,5). Aktuálne 

sú spracúvané ohlásenia údajov od prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

(právnické osoby).  

• OCHRANA VÔD 

STAVBA „BANSKÁ BYSTRICA, OCHRANA INTRAVILÁNU PRED POVODŇAMI“  

Na pokračujúcej stavbe „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“ je 

vykonávaný environmentálny dozor, ktorý dohliada na výstavbu vo vzťahu k ochrane 

ţivotného prostredia, vyhotovuje mesačné správy. S pomocou vodných skautov zo 

Slovenského skautingu 59. zboru Barbakan bol v rieke Hron zmapovaný stavebný odpad na 

odstránenie. 

Vodní skauti v týchto dňoch vyčistia prístup k rieke Hron pri Malej ţelezničnej stanici. 

 

 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY  

DOKUMENT STAROSTLIVOSTI O DREVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA.  

Prebieha príprava II. etapy aktualizácie Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská 

Bystrica.  

 

• POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO (prímestské lesy, 

lesoparky)  

AKTIVITY MESTSKEJ SPOLOČNOSTI  MESTSKÉ LESY BANSKÁ BYSTRICA S.R.O.: 

Mestské lesy plánujú v sobotu 30.apríla 2022, po dvoch sezónach, kedy sa kvôli 

pandemickým opatreniam nemohli konať hromadné podujatia, uskutočniť plavenie dreva pre 

verejnosť vo vodnom ţľabe Rakytovo na lesných pozemkoch Mesta pri Dolnom Harmanci. 

Plavenie sa uskutočňuje v rámci celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2022. Vodný ţľab 

Rakytovo prešiel minulý rok rozsiahlejšou opravou, v ktorej sa bude pokračovať aj tento rok.  
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• CHOV ZVIERAT  

V Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá na Unionke 17 vo Zvolene, ktorá má kapacitu 

60 voliér a slúţi pre potreby miest Banská Bystrica a Zvolene, sa pripravuje sa zastrešenie 

voliéry v „sekcii B“ z finančných prostriedkov mesta Banská Bystria a verejnej zbierky.  

• ZELENÉ A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO  

Prostredníctvom Oddelenia odpadového hospodárstva a údrţby verejných priestranstiev, 

Mesto realizuje, resp. podieľa sa na aktivitách, informačných kampaniach a osvetovej činnosti 

v oblasti obehového hospodárstva, dlhodobo sa usiluje sa o aktívne uplatňovanie vhodnej 

environmentálnej politiky. 

Začína sa dobrovoľnícke čistenie verejných priestranstiev v rámci akcie Za krajšie 

mesto. V oblasti odpadového hospodárstva a čistoty verejných priestranstiev mesta prebehne 

na prelome mesiacov marec a apríl celomestská tradičná akcia Za krajšie mesto, ktorej 

účelom je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od 

rôznych komunálnych a rastlinných odpadov a zabezpečenie sezónneho zberu biologicky 

rozloţiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. 

V prípade priazne počasia by sa akcia mala stihnúť pred Veľkonočnými sviatkami. 

V posledných dvoch rokoch bola obmedzená pandemickou situáciou. Vzhľadom na priaznivý 

vývoj sa uskutoční v štandardnom rozsahu pričom je dôleţité dodrţať aktuálne 

protipandemické opatrenia. 

Akcia "Za krajšie mesto" je rozdelená na štyri etapy, 1. etapa prebehne v dňoch 18.3.-

20.3.2022 - Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch, 2. etapa v dňoch 25.3.-27.3.2022 - 

Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka, 3. etapa v dňoch 1.4.-3.4.2022 - 

Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar, a posledná 4. etapa v dňoch 8.4.-10.4.2022 - Radvaň, 

Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš,  Kremnička,  Rakytovce, Šalková, Senica.  V uvedených 

termínoch bude zabezpečené pristavenie veľkoobjemových kontajnerov so zabezpečením 

stálej sluţby aj v sobotu.  

Mesto Banská Bystrica priebeţne zabezpečuje odstránenie a následné zneškodnenie 

nezákonne umiestneného komunálneho dopadu a drobného stavebného odpadu s pomocou 

dobrovoľníkov. 

• ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE  

Pracuje sa na aktualizácii a príprave dokumentov. Pre účinnú ochranu a podporu ţivotného 

prostredia je potrebné dobré nastavenie, aktuálnosť a vymoţiteľnosť dokumentácií. Ide najmä 

o územný plán, ale aj o Miestny územný systém ekologickej stability, Generel 

zelene, Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica, Klimatickú stratégiu a 

ďalšie. Prebieha ďalšie kolo prípravy projektov Zelených sídlisk – odborníci navrhujú prvky 

zelenej a modrej infraštruktúry na podporu biodiverzity a kvality ţivotného prostredia. 

Prebieha príprava predloţenia návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta č. 6 na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu a zadania pre návrh Zmien a doplnkov územného plánu 

mesta č. 7.  
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Sú vydávané stanoviská k návrhom územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k dopadu na 

ţivotné prostredie.  

• INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (posudzovanie vplyvov činností na ţivotné 

prostredie - EIA, SEA) 

Zoznam EIA dokumentov, ktoré boli doručené na MsÚ 

Dátum 

prijatia na 

MsÚ 

Dátum 

doručenia 

na OŢP 

Doba 

vyvesenia/odpovede 

Názov Poznámka  Katastr. 

územie 

/problematika 

27.12.2021 3.1.2022 21 dní Navrhovaná 

činnosť – 

Priemyselná 

budova 

CENTAURY 

Plus s.r.o. 

Priemyselná 

budova + výrobná 

hala – stolárska 

výroba  

Šalková  

29.12.2021 5.1.2022 11.1.2022  Regionálny plán 

udrţateľnej 

mobility BBSK 

Verejné 

prerokovanie 

PUM 

 

31.12.2021 3.1.2022 10 dní Navrhovaná 

činnosť - 

výstavba 

a zlepšenie 

bezpečnostných 

parametrov 

mostov na 

cestách I. triedy 

– 2. Etapa . I/66 

Šalková most 

66/077 

Most pri Biotike   

31.12.2021 3.1.2022 21 dní Zámer – mobilné 

zariadenie na 

zhodnocovanie 

stavebných 

odpadov 

Mobilné 

zariadenie 

SANDVIK QJ 

241 

a KEESTRACK 

NOVUM  

Kostiviarska 

31.12.2021 4.1.2022 10 dní Modernizácia 

vybraných 

úsekov ciest I. 

triedy Badín - 

Banská Bystrica 

Navrhovateľ: 

Slovenská správa 

ciest /vyjadrenie 

PS -  OPA, 

stanovisko mesta 

doručené OÚ 

12.1.2022 

 

31.12.2021 3.1.2022 10 dní Areál futbalovej 

školy Mareka 

Hamšíka 

Zaslanie – zmena 

navrhovanej 

činnosti/ 

vyjadrenie PS -

OPA,  stanovisko 

mesta doručené 

Problém v ÚP - 

ešte nie je 

realizovaná 

zmena č.6 
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OÚ 18.1.2022 

19.1.2022 24.1.2022 30 dní Regionálna 

skládka odpadov 

- úprava odpadov 

pred 

skládkovaním 

Správa 

o hodnotení 

navrhovanej 

činnosti, Verejné 

prerokovanie na 

MsÚ 23.3.2022  

Regionálna 

skládka 

odpadov 

Banská 

Bystrica - 

Šalková 

2.3.2022 4.3.2022 bezodkladne, dĺţka 

neurčená (obvykle 15 

dní) 

Zariadenie na 

zber, výkup a 

zhodnocovanie 

odpadov a 

spracovanie 

starých vozidiel - 

Zberné suroviny 

Ţilina (areál 

bývalej 

cementárne) 

Rozsah 

hodnotenia 

Senica, KN-C 

č. 374/8, 

374/18, 

374/31, 

374/44, 

374/45, 

374/46, 

374/47, 

374/48, 

374/49, 

374/50, 

374/61, 

374/62, 473/64 

8.3.2022 9.3.2022 dĺţka neurčená 

(obvykle 15 dní) 

Obytný súbor 

Borovicový háj 

Zrušenie 

rozhodnutia OU 

zo zisťovacieho 

konania a vrátenie 

na nové konanie 

Sásová, KN-C 

č. 2703/4, 

2702/30, 

2703/6, 

2703/7, 

2702/103, 

2702/104, 

2703/1 

14.3.2022 14.3.2022 10 dní Banskobystrický 

pivovar - 

Optimalizácia 

odvádzania 

a predčistenia 

odpadových vôd 

Oznámenie o 

zmene 

navrhovanej 

činnosti 

Radvaň KN-C 

č. 3309/1, 5, 9, 

10 

14.3.2022 14.3.2022 - Kremácia 

domácich zvierat 

Upovedomenie 

o podkladoch 

pred vydaním 

rozhodnutia 

Senica KN-C 

č. 397 

14.3.2022 15.3.2022 bezodkladne, dĺţka 

neurčená (obvykle 15 

dní) 

Marius Pedersen, 

a.s., prevádzka 

Banská Bystrica 

- Šalková, 

Zariadenie na 

zber odpadov - 

zvýšenie 

mnoţstiev NO a 

doplnenie 

odpadov zo 

ţelezných a 

neţelezných 

kovov 

Rozhodnutie zo 

zisťovacieho 

konania 

o neposudzovaní 

činnosti 

Regionálna 

skládka 

odpadov 

Banská 

Bystrica - 

Šalková 
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• INFORMÁCIE O STAVE ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA, OSVETOVÁ 

ČINNOSŤ, SPOLUPRÁCA 

 

Na stránke www.visitbanskabystrica.sk, ktorú spravuje mesto Banská Bystrica sú pravidelne 

zverejňované aktuálne informácie v sekcii Novinky a propagované náučné chodníky, 

turistické trasy a cyklotrasy. 

Aktivity vo forme plagátov sa zároveň zverejňujú v elektronických KIOSKOCH, webových 

stránkach mesta, fcb stránkach. Mesto má dohodu s viacerými portálmi, kde sa propagujú 

zaujímavosti a novinky z kaţdej oblasti – Cestovný informátor, Lexikón, Cyklotoulky atď. 

V rámci programovej činnosti sa organizujú aj tvorivé dielne k aktuálnym témam v spolupráci 

so š.p. LESY SR a Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o. 

 

AKČNÝ PLÁN PRE OTVORENÉ VLÁDNUTIE NA MIESTNEJ ÚROVNI V BANSKEJ 

BYSTRICI  

Záväzok č. 1.: Nastavenie, resp. inštitucionálne zlepšenie, aplikácie systému otvoreného 

vládnutia v procesoch územného, strategického plánovania a environmentálneho spravovania 

mesta a budovanie kapacít zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica v aplikácii 

systému otvoreného vládnutia 

Záväzok č.2.: Vytvorenie stratégie Otvoreného vládnutia pre mesto Banská Bystrica, vrátane 

identifikácie krátkodobých cieľov otvoreného vládnutia, konsolidácia a koordinácia 

existujúcich strategických dokumentov súvisiacich s otvoreným vládnutím, nadviazanie na 

strategické aktivity kraja, národnej úrovne, príp. susedných miest a na strategické ciele a 

aktivity občianskych organizácií v meste, rozvoj členstva a formátu multistakeholderovej 

platformy.  

V súlade s Akčným plánom Otvoreného vládnutia mesta Banská Bystrica prebiehajú aktivity, 

ktoré posilňujú vyuţívanie princípov otvoreného vládnutia – participácie, spolupráce a 

transparentnosti (vrátane plánovania, dizajnu a realizácie participatívnych procesov, 

skupinových diskusií, kultivácie dialógu medzi rôznorodými aktérmi vstupujúcimi do týchto 

procesov) vo vybraných a aktuálne prebiehajúcich projektoch MsÚ:  

 Integrovaná územná stratégia FMO BB  

 Mestský park  

 Zelené sídliská  

 Participatívny rozpočet  

Prebieha proces tvorby Stratégie Otvoreného vládnutia, ktorá bude integrovaná do 

Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (IÚS FMO),  a 

bude vytvárať podklad pre prípravu projektu v oblasti otvoreného vládnutia v rámci zásobníka 

projektov IÚS FMO. 
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Boli zrealizované vzdelávacie aktivity v oblasti participácie a komunikácie s verejnosťou v 

rámci budovania kapacít zamestnancov MsÚ pre Otvorené vládnutie.  

V súvislosti s Akčným plánom Otvoreného vládnutia mesta Banská Bystrica a projektami 

v oblasti participácie sa začala dobre rozvíjať spolupráca s UMB, najmä s Ekonomickou 

fakultou, Katedrou verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja (spoluorganizovanie 

konferencie k mestskému parku, tvorba Stratégie otvoreného vládnutia, participatívny 

rozpočet) a s Pedagogickou fakultou UMB, prostredníctvom pani doc. PhDr. Alţbety 

Brozmanovej Gregorovej, PhD., budú zabezpečené skupinové diskusie v rámci 

participatívneho procesu. 

AKTIVITY ŠKÔL 

Aktivity v oblasti ochrany ţivotného prostredia sa realizujú na základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj neverejných zriaďovateľov. Postupne o nich 

informujeme. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PIENINSKÁ 

Mestská základná škola na Pieninskej ulici oslavuje 30 výročie zaloţenia. Pri tejto príleţitosti 

sa ţiaci školy v spolupráci s členmi Slovenského zväzu záhradkárov a jeho predsedom p. 

Eduardom Jakubekom rozhodli vysadiť vo svojom areáli 30 ovocných stromčekov. V piatok 

4. marca 2022 odštartovala nová etapa smerovania školy zameraná na environmentalistiku a 

ekológiu v školskom prostredí prípravnými prácami. Spoločný projekt spojil dve generácie. 

Odovzdávanie svojich vedomostí starších skúsených záhradkárov mladým pokračovateľom 

prinesie svoje ovocie - ovocný sad a radosť z dobre vykonanej práce. Nastavuje sa spolupráca 

Základnej školy Pieninská pri témach ţivotného prostredia zo Strednou odbornou školou Pod 

Bánošom i Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane. 

 

V Banskej Bystrici dňa 28. marca 2022 

 

Vypracoval Milan Lichý v spolupráci so „Zeleným tímom mesta“: Luciou Vrbiniakovou, 

Jozefom Jankovom, Petrom Suchým, Michalom Štúberom, Zuzanou Gombalovou, Alenou 

Bindzárovou, Soňou Karikovou, Evou Mazancovou, Zuzanou Kohútovou, Emíliou 

Babicovou, Beátou Kostúrovou, Martinom Lakandom, Michalom Valentom, Andrejom 

Huťkom, Petrom Grausom, Vladimírom Bállekom, Petrom Michalom a ďalšími. 


