
Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica 

Lazovná 8

975 65 Banská Bystrica

Vec: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky

Žiadame Vás o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky podľa § 32 odseku 
2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje o kultúrnej pamiatke
názov kultúrnej pamiatky:
obec/mesto:
ulica, číslo:
okres:
číslo LV:
parcely:

katastrálne územie:

Mestský park - Banská Bystrica 
Banská Bystrica
J. Kráľa, Hurbanova, M. Hattalu, Tajovského 
Banská Bystrica 
4073, 4472, 7651
KN-C 2690/1, 2690/2, 2691/1, 2691/2,
existujúci tenisový areál na parcelách KN-C 2692/1, 2692/2, 2692/3, 
2692/4, 2692/5 - nie je predmetom zámeru obnovy 
Banská Bystrica

Majetkovoprávne údaje o kultúrnej pamiatke
vlastník/vlastníci: Mesto Banská Bystrica
správca/nájomca: Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) B. Bystrica

Využitie kultúrnej pamiatky
súčasné využitie: verejný park
plánované využitie: verejný park

Špecifikácia predpokladaných plošných a priestorových zmien kultúrnej pamiatky:
Zámerom obnovy NKP Mestského parku je jeho celková komplexná rekonštrukcia a revitalizácia, slúžiaca 
širokej verejnosti, pričom zjednodušený opis zámeru je rozdelený do nasledujúcich oblastí:

Zeleň, sadové úpravy:
Predmetom zámeru v oblasti zelene bude celková aktualizácia stavu a revitalizácia:
- ošetrenie a ochrana existujúcich vzrastlých drevín (po vypracovaní aktualizácie stavu drevín Mestského 
parku),
- realizácia potrebných výrubov v prípade jedincov so zhoršeným až zlým zdravotným stavom a narušenou 
stabilitou, ohrozujúcich bezpečnosť návštevníkov parku,
- nová výsadba drevín, ako aj náhradná výsadba za odstránené a chýbajúce dreviny
- revitalizácia trávnatých plôch a návrh manažmentu ich údržby, spolu so systémom zachytávania 
dažďových zrážok a ich následného využívania - zavlažovania,
- návrh, doplnenie a následná údržba kvitnúcich záhonov, prípadne revitalizácia už existujúcich záhonov,
- V pôvodnej polohe detského ihriska vyhodnotiť možnosti realizácie nového zatrávnenia.



Obnova spevnených plôch:
V rámci zámeru obnovy sa v tejto oblasti bude pripravovať hlavne rekonštrukcia nevhodných a zastaralých 
pochôdznych asfaltových nepriepustných povrchov v nasledujúcom rozsahu:
- realizácia nových vodopriepustných spevnených plôch v existujúcich polohách s ich možným rozšírením 
pre lavičky resp. s vytvorením nových minimálnych oddychových kójí.
- rekonštrukcia pochôdznych plôch v centrálnej časti parku
- upozorňujeme, že v JV časti parku bola už odčlenená minimálna časť parcely na realizáciu malej okružnej 
križovatky

Elektro, verejné osvetlenie, závlaha:
Hlavným cieľom tejto oblasti je najmä:
- výmena existujúceho zastaralého a nevhodného systému verejného osvetlenia
- s tým súvisiace zemné káblové rozvody NN
- prípadná realizácia doplnkového zemného a stlpikového osvetlenia
- realizácia kamerového systému
- realizácia zdrojov WIFI

Vodovod a kanalizácia:
- nové pitné fontánky
- rekonštrukcia vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia pre zásobovanie pitnej fontánky a 
fontány
- realizácia novej vodovodnej prípojky pre pitné fontánky
- realizácia fontány
- vodozádržné opatrenia

Mobiliár:
V rámci zámeru obnovy sa uvažuje najmä:
- nový mobiliár - výmena lavičiek aj v prípadnom novom rozmiestnení
- rekonštrukcia súčasného altánku v pôvodnej polohe, prípadná možnosť umiestnenia nového altánku 
alebo možnosť iného riešenia centrálneho priestoru parku
- nové odpadkové koše, stojany na bicykle, nový informačný systém

Umelecké diela:
Zámerom tejto časti mestského parku je obnova nasledujúcich umeleckých diel:
- dielo Mier deťom celého sveta - komplexná rekonštrukcia diela
- dielo Grotta (tufová fontána s bronzovou sochou sediaceho dievčaťa) - komplexná rekonštrukcia diela
- pamätná tabuľa SNP - rekonštrukcia a prípadný návrh nového umiestnenia vzhľadom na prístupnosť 
pamätnej tabule

Ihrisko:
- realizácia nového detského ihriska v novej polohe v parku, ktoré je nutné presunúť zo súčasnej nevhodnej 
polohy na východnej strane
- realizácia nových cvičiacich prvkov v rámci integrácie s detským ihriskom
- revitalizácia priestoru bývalých volejbalových ihrísk s možnosťou voľnočasových aktivít, a rekonštrukcia 
objektu obsluhy parku
- tenisový areál (p. č. 2692/1,2,3,4,5 k. ú. B. Bystrica) nebude predmetom zámeru rekonštrukcie


