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INFORMÁCIA O AKTUÁLNYCH AKTIVITÁCH MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Predkladáme v poradí siedmu písomnú Informáciu o aktuálnom stave aktivít mesta 

v environmentálnej oblasti. 

Správa bude po prerokovaní v zastupiteľstve zverejnená na webovom sídle mesta: 

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

Text obsahuje aktuálny odpočet vybraných projektov a činností a informácie o niektorých 

nových aktivitách v oblasti životného prostredia, ktoré mesto Banská Bystrica uskutočňuje, 

podporuje, alebo sa na nich podieľa.  

• KLIMATICKÁ ZMENA, ZELENÁ A MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) podporuje z Nórskych grantov (granty 

Európskeho hospodárskeho priestoru) projekty pre akčné samosprávy a zelenšie školy (SK-

Climate). Medzi podporených 9 slovenských miest patrí Banská Bystrica (ACC01P02 v sume 

1 399 695 eur) a medzi 28 podporenými slovenskými školami sú dve naše mestské školy: 

Základná škola Spojová (ACC03P10 v sume 22 100 eur), Základná škola Moskovská 

ACC03P17 v sume 46 500 eur).  

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).  

Fáza rozpracovania: Po verejnom obstarávaní a podpísaní zmluvy, zhotoviteľ EKOJET, s.r.o., 

vyhotovuje návrh Akčného plánu mitigácie (zmierňovania) a adaptácie (prispôsobovania) na 

zmenu klímy v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy. V realizácii je analytická fáza prípravy 

dokumentu, ktorá bude následne pripomienkovaná pracovnou skupinou. 

Pokračujú stavebné práce na objekte MŠ Šalgotarjánska z hľadiska realizácie energetických 

opatrení (prioritne zatepľovanie) v rámci implementácie projektu Reakcia na zmenu klímy 

mesta Banská Bystrica. 

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  

Pokračuje sa v príprave revitalizácie viacerých verejných priestorov. V rámci projektu Zelené 

sídliská sa revitalizácia má vykonať ako podpora biologickej a krajinnej diverzity a zlepšenia 

kvality životného prostredie prostredníctvom zelenej (zeleň) a modrej (voda) infraštruktúry pre 

vybraných sedem lokalít: 1. Fončorda: Mládežnícka – Družby – Okružná, 2. Kráľová: Podháj, 

3. Rudlová-Sásová: Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, 4. Radvaň-Kráľová: Bernolákova – 

https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/klimaticka-zmena/
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Radvanská, 5. Staré mesto (Herritzov majer) - Severná, 6. Staré mesto (Fortnička): Vansovej, 

7. Podlavice: Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká. 

Fáza rozpracovania: Odbor architekta mesta spracoval a vyhodnotil všetky podnety (z 

dotazníkového prieskumu a verejných stretnutí) a pripravilo finálne lokalitné programy, ktoré 

sú zverejnené na webovom sídle mesta (https://www.banskabystrica.sk/zelenesidliska) . 

Po úspešnom spracovaní súťažných podmienok pre sedem lokalít v projekte Zelených sídlisk, 

bolo dňa 11.08.2022 vo Vestníku č. 178/2022 zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania s názvom: Vypracovanie projektovej dokumentácie – projekt Zelené sídliská – v 

siedmich lokalitách v Banskej Bystrici. V zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní v súlade 

s právnym poriadkom platným v SR lehota na predkladanie ponúk uplynie 6.9.2022. Na 

otváraní ponúk sa zúčastnia členovia odbornej hodnotiacej komisie, ktorí budú následne dané 

ponuky aj vyhodnocovať podľa dopredu stanovených kritérií - ceny a kvality jednotlivých 

uchádzačov. Zoznam hodnotiacich odborníkov komisie zostavil tím z Odboru architekta mesta 

Mestského úradu Banská Bystrica.  

Okrem prípravy hlavného projektového zámeru sa spolupracuje s odborníkmi a miestnymi 

lídrami priebežne aj na identifikácii a plánovaní realizácie drobných a nenáročných zelených 

(zeleň) a modrých (voda) opatrení na sídliskách s využitím potenciálu samotných obyvateľov.  

Fáza rozpracovania: verejná obchodná súťaž Zelené sídliská 

Projekty Zelených sídlisk sú zapracované do Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej 

oblasti Banská Bystrica (UMR – udržateľný mestský rozvoj). 

Financovanie: Cieľom mesta je v novom programovom období postupne získať na jednotlivé 

projekty mimorozpočtové zdroje. Predpokladané financovanie - Európske štrukturálne a 

investičné fondy, rozpočet mesta, granty.  

• ZELEŇ  

AKTUALIZÁCIA A DOPLNENIE DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY 

MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

Realizuje sa postupná aktualizácia Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica 

(z roku 2010) po etapách. Výstupy budú slúžiť zároveň ako jeden z mapových podkladov pri 

projektoch Zelených sídlisk a ďalších zelených projektoch v meste. V súčasnosti sa začala II. 

etapa realizácie.  

Do konca júla 2022 prebehlo polohopisné a výškopisné geodetické zameranie drevín na piatich 

lokalitách: Park pod pamätníkom SNP, Park Trieda SNP, Park Severná, Mládežnícka-Družby-

Okružná, Bernolákova-Radvanská. Momentálne prebieha analýza odovzdaných digitálnych 

podkladov, obhliadka a vytýčenie hraníc záujmových území priamo v teréne. V najbližších 

dňoch sa začnú aj prieskumno-analytické práce, ktorých súčasťou je aj samotná inventarizácia 

jednotlivých drevín. Ide o analýzu 4 089 ks drevín na ploche 19,34 ha. Vypracovaný materiál 

je jedným z podkladov pre projektové dokumentácie v predmetných lokalitách.  

Dendrologický prieskum ako pri I. etape, tak aj pri II. Etape vykonáva Technická univerzita vo 

Zvolene. 

Časový rámec: II. etapa aktualizácie Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica 

je plánovaná s termínom ukončenia podľa Zmluvy o dielo do 01.12.2022. 

Financovanie: rozpočet mesta 

https://www.banskabystrica.sk/zelenesidliska
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ZAaRES 

Kvôli extrémnemu suchu bolo kosenie trávnych plôch, vrátane uplatňovania prírode blízkeho 

režimu na vybraných lokalitách https://zaaresbb.sk/zelen/manazment-kosenia , prispôsobované 

aktuálnej situácii. 

V čase extrémneho sucha bolo potrebné predovšetkým zavlažovanie kvetinových záhonov  

a drevín.  

Harmonogram prác je priebežne zverejňovaný na adrese: https://zaaresbb.sk/zelen  

PODNIK MEDZITRHU PRÁCE – 10. VÝROČIE 

V roku 2012 bola mestom Banská Bystrica založená nezisková organizácia vykonávajúca 

verejnoprospešné práce. Pred dvomi rokmi sa stala integračným sociálnym podnikom, ktorý 

poskytuje služby najmä v komunálnej oblasti. V súčasnosti podnik vytvára podmienky pre 27 

zamestnancov, ktorí poskytujú služby zamerané najmä na údržbu verejne zelene (materské 

školy, cintoríny), drobnú stavebnú činnosť, letnú a zimnú údržbu verejných priestranstiev. 

 

AKTIVITY OBYVATEĽOV MESTA – MIESTNYCH KOMUNÍT 

V rámci projektu z participatívneho rozpočtu Urpínske serpentíny Občianske združenie 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný (BBSOO) osadilo zábradlie v časti pri 

Tančiarni a soche partizána, boli vyčistené serpentíny a pripravuje sa výstavba altánku 

a vežičky. Pod sochou partizána je realizovaný Kvetinový erb. BBSOO akciu realizuje 

v spolupráci s organizáciou  ZAaRES a Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. 

  

• 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, Mestský park 

Fáza rozpracovania:  

Námestie Slobody - Pre súťaž bol zvolený „súťažný dialóg“ s úpravou súťažných podmienok 

a úpravou rozsahu riešeného územia.  

Podklady (v rozsahu: základná štruktúra súťažných podmienok, súťažné zadanie, súťažné 

pomôcky, autorský prístup) boli zaslané externému spracovateľovi súťažných podmienok na 

dopracovanie. Následne prebehnú konzultácie a príprava verejného obstarávania. 

Mesto bude v dostatočnej miere a vopred informovať verejnosť o opätovnom vyhlásení 

a priebehu súťaže.  

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 

https://zaaresbb.sk/zelen/manazment-kosenia
https://zaaresbb.sk/zelen
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Výsledkom participatívneho procesu pri projekte obnovy Mestského parku sú výstupy vhodné 

na doplnenie zadania súťaže na obnovu parku v zmysle jeho historického i environmentálneho 

a funkčného významu v súčasnosti.  

Dňa 7.6.2022 sa v Mestskom parku uskutočnilo ďalšie stretnutie s verejnosťou, s témou 

stretnutia: „Vaša posledná príležitosť na rozhovor o tom, aký chceme mať Mestský park“. 

Prezentácia finálneho návrhu nápadov k parku od odborníkov a obyvateľov bola dňa 17.6.2022  

na Radnici. 

Krajinársko-architektonická súťaž Mestský park Banská Bystrica 

Prebieha príprava zadania na Odbore architekta mesta Banská Bystrica pre súťaž na obnovu 

Mestského parku a tak isto ostatných odborných podkladov a príloh, ktoré budú jeho súčasťou. 

Predpokladaný termín vyhlásenia súťaže návrhov bude začiatkom septembra 2022. 

Financovanie: Európske štrukturálne a investičné fondy, rozpočet mesta.  

 

Mestské verejné toalety   

Boli zrekonštruované verejné toalety na Námestí SNP a na Štefánikovom nábreží pri Parku pod 

Pamätníkom SNP, kde bola budova zateplená, bezbariérovo vybavená a dostala vegetačnú 

strechu.  

Vegetačné strechy sa okrem menších súkromných stavieb v Banskej Bystrici nachádzajú tiež 

na Materskej škole Tatranská, na terase Zimného štadióna, či na súkromnej administratívnej 

budove Interpolis Office Center. 

 

ZELENÝ EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE (EYOF) 

Realizácia „udržateľného EYOF“ bola úspešná. Celé podujatie sa nieslo v znamení 

udržateľnosti s prioritným zameraním sa na predchádzanie vzniku odpadu, vytvorenie 

podmienok na jeho dostupné triedenie, ekologickú prepravu športovcov a materiálovú 

efektívnosť. 

Financovanie: Štátny rozpočet SR.  

MESTSKÉ CINTORÍNY 

Na cintorínoch v správe ZAaRES prebehlo prvé kosenie a od 1.júna sa začalo druhé kosenie. 

Odstraňujú sa spadnuté stromy, konáre, technické nedostatky.  

Postupne sa realizuje  údržby vojnových hrobov. 

• EKOLOGICKÁ DOPRAVA  

 

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY FUNKČNÉHO ÚZEMIA MESTA BANSKÁ 

BYSTRICA 

Dňa 29. júla 2022 bola zverejnená prvá verzia dokumentu Plánu udržateľnej mobility 

funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (PUM). Dokument je pripomienkovaný zo 

strany mesta, odborníkov ako aj občanov, pričom pripomienky sa zapracujú do finálnej verzie. 

Pripomienky bolo možné podávať do 4.9.2022.  

Výstupy návrhu PUM boli verejne prezentované na Mestskom úrade dňa 11.8.2022. Verejné 

predstavenie dokumentu obyvateľom ako prvé verejné prerokovanie s obyvateľmi sa 

uskutočnilo dňa 17.8.2022. Druhé verejné prerokovanie s obyvateľmi bude dňa 21.9.2022. 
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• OCHRANA OVZDUŠIA  

Mesto spolupracuje so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), Okresným úradom 

v Banskej bystrici, Úradom banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na projekte LIFE 

IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.   

Mesto podporuje: 

- Ekologické vozidlá MHD „čisté trolejbusy“ – bezemisný pohon 

- Modernizáciu cestných komunikácií 

- Revitalizáciu 13 križovatiek 

- Inteligentné verejné osvetlenie – spracováva sa projekt verejného osvetlenia po 

celom území mesta (prekládka káblov, prvky SMART riešení)  

- Vytvorenie miest pre nabíjanie elektromobilov 

- Snahu zmluvne zaviazať spoločnosti ako sú Márius Pedersen, MIS, na proces 

výmeny vozového parku v obslužných činnostiach v odpadovom hospodárstve 

a údržbe komunikácii 

- Zníženie prašnosti a zlepšene kvality ovzdušia - záväzok častejšie polievanie  

letných mesiacoch a zametanie pre zníženie prachových častíc 

- Rekonštrukciu autobusových zastávok a chodníkov. 

 

• OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY  

DOKUMENT STAROSTLIVOSTI O DREVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA.  

Prebieha II. etapa aktualizácie Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica.  

LASKOMERSKÁ DOLINA  

V Laskomerskej doline sa nachádzajú viaceré biotopy európskeho významu. Na lúkach sa 

vyskytuje viac chránených druhov rastlín, napríklad z čeľade vstavačovitých rastlín. Vyskytuje 

sa tu vstavačovec májový, ktorý patrí medzi ohrozené druhy i ďalšie chránené druhy. Bolo 

vytýčené územie ich výskytu, a určený manažment. Vyčlenila sa plocha na ručné kosenie, aby 

sa zabránilo zničeniu  ohrozenej rastliny a zároveň obmedzilo šírenie inváznych rastlín. Ďalšie 

plochy boli ošetrené strojovým kosením za pomoci Poľnohospodárskeho družstva Podlavice. 

 

• POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO (prímestské lesy, 

lesoparky)  

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

Pokračuje veľká oprava poškodeného vodného žľabu v Rakytove. Zatiaľ bolo v roku 2022 

investovaných v rámci opravy žľabu približne 15 400 EUR. 

V letnom období prebiehalo kosenie horských lúk. Spolu bolo pokosených 16 ha a bolo vyrobených 

42 ton sena pre lesnú zver na zimné obdobie. 
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• CHOV ZVIERAT  

V banskobystrickej Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá (Zvolen, Unionka 17), ktorá 

slúži pre potreby miest Banská Bystrica a Zvolen (kapacita 60 voliér), prebieha zastrešenie 

voliéry v „sekcii B“ (finančné prostriedky mesta Banská Bystria a verejná zbierka).  

• ZELENÉ A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO  

Prostredníctvom Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby 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. 

Prebehol mobilný zber nebezpečného odpadu (okrem azbestu a pneumatík). Banskobystričania 

na vybraných miestach odovzdali nebezpečný odpad počas jeho mobilného zberu pracovníkom 

spoločnosti DETOX s.r.o, ktorí ho profesionálne zneškodnia.  

V Mestskom parku bolo vymenených 22 smetných košov. Ďalších 11 betónových košov bolo 

umiestnených na ulici Trieda Hradca Králové. Pribudli koše v úseku od nákupného centra 

Europa SC po Mammacentru a na parkovisku pri pamätníku v Kremničke. Nové smetné koše 

boli osadené v centre mesta, pri autobusových zastávkach, v okolí mosta pri Zimnom štadióne 

a pri Mičinskom moste.  

• ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE  

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

životného prostredia je potrebné dobré nastavenie, aktuálnosť a efektívna vymožiteľnosť 

dokumentácií. Ide najmä o územný plán, ale tiež 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 životného 

prostredia. 

Obstaráva sa návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta č. 7.  

Priebežne sú vydávané stanoviská k návrhom územnoplánovacej dokumentácie so zreteľom na 

vplyv činností na životné prostredie.  

• INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (posudzovanie vplyvov činností na životné 

prostredie - EIA, SEA) 
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Zhrnutie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie v roku 2022 (EIA, SEA) 

Dátum 

prijatia na 

MsÚ 

Dátum 

doručeni

a na 

OŽP 

Doba 

vyvesenia/stanoviska 

Názov Poznámka  Katastrálne 

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 KN-C č. 

1236/14 

29.12.2021 5.1.2022 11.1.2022 o 15.30 hod. 

v zasadačke BBSK 

Regionálny plán 

udržateľnej 

mobility BBSK 

Verejné 

prerokovanie 

PUM 

Je potrebné 

/vhodné zúčastniť 

sa na verejnom 

prerokovaní 

z hľadiska PUMu 

(bolo by dobré 

určiť kto z PS 

OPA) 

 

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. 

Navrhovateľ: 

Slovenská správa 

ciest /vyjadrenie 

PS -  OPA, 

stanovisko mesta 
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triedy Badín - 

Banská Bystrica 

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 

OÚ 18.1.2022 

Problém územný 

plán - zmena č.6 

19.1.2022 24.1.2022 30 dní Regionálna 

skládka 

odpadov - 

úprava odpadov 

pred 

skládkovaním 

Správa 

o hodnotení 

navrhovanej 

činnosti, Verejné 

prerokovanie 

prebehlo na MsÚ 

23.3.2022  

Regionálna 

skládka odpadov 

Banská Bystrica - 

Šalková 

2.3.2022 4.3.2022 bezodkladne, dĺžka 

neurčená (obvykle 15 

dní) 

Zariadenie na 

zber, výkup a 

zhodnocovanie 

odpadov a 

spracovanie 

starých vozidiel 

- Zberné 

suroviny Žilina 

(areál bývalej 

cementárne) 

Rozsah 

hodnotenia 

K.ú. 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 dĺžka neurčená 

(obvykle 15 dní) 

Obytný súbor 

Borovicový háj 

Zrušenie 

rozhodnutia OU 

zo zisťovacieho 

konania a vrátenie 

na nové konanie 

K.ú 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 Banskobystrick

ý pivovar - 

Optimalizácia 

odvádzania 

a predčistenia 

odpadových vôd 

Oznámenie o 

zmene 

navrhovanej 

činnosti 

K.ú. Radvaň KN-

C č. 3309/1, 5, 9, 

10 

14.3.2022 14.3.2022 - Kremácia 

domácich 

zvierat 

Upovedomenie 

o podkladoch 

pred vydaním 

rozhodnutia 

k.ú. Senica KN-C 

č. 397 

14.3.2022 15.3.2022 bezodkladne, dĺžka 

neurčená (obvykle 15 

dní) 

Marius 

Pedersen, a.s., 

prevádzka 

Banská Bystrica 

- Šalková, 

Zariadenie na 

zber odpadov - 

Rozhodnutie zo 

zisťovacieho 

konania 

o neposudzovaní 

činnosti 

Regionálna 

skládka odpadov 

Banská Bystrica - 

Šalková 
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zvýšenie 

množstiev NO a 

doplnenie 

odpadov zo 

železných a 

neželezných 

kovov 

12.4.2022 14.4.2022 30 dní RSO BB - 

prístavba 

prevádzkovej 

budovy a zmena 

technológie 

čistenia 

priesakových 

vôd 

Správa 

o hodnotení 

navrhovanej 

činnosti, Verejné 

prerokovanie 

prebehlo na MsÚ 

5.5.2022 

Regionálna 

skládka odpadov 

Banská Bystrica - 

Šalková 

19.4.2022 29.4.2022 bezodkladne, dĺžka 

neurčená (obvykle 15 

dní) 

Priemyselná 

budova 

CENTAURY 

Plus s.r.o. 

Rozhodnutie zo 

zisťovacieho 

konania 

o neposudzovaní 

činnosti 

KN-C č. 1236/14,  

k.ú. Šalková 

21.4.2022 26.4.2022 21 dní Zámer - Areál 

MINISTRY 

rental service, 

s.r.o., Banská 

Bystrica - 

Šalková 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti 

KN-C č. 1228/5, 

1228/41, k.ú. 

Šalková 

3.5.20222 5.5.2022 21 dní Areál pre 

agroturistiku 

Maselné Banská 

Bystrica 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti 

KN-C č. 4179/2, 

3722/2,3, 3724/2, 

3725/2,67,68,97,9

9, 101, 104, 105, 

123, 124, 126, 

127, 128, 129, 

130, k.ú. Radvaň 

18.5.2022 18.5.2022 10 dní Čiastočná 

rekultivácia 

Lomu na 

Kiaroch - 

Šalková 

Zmena činnosti KN-E č. 1-611/2 

(KN-C č. 1079/2 

k.ú. Šalková 

20.5.2022 23.5.2022 21 dní Obytný súbor 

Borovicový háj 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti - nový po 

zrušení 

rozhodnutia zo 

zisťovacieho 

konania a vrátení 

na nové konanie 

KN-C č. 2703/4, 

2702/30, 2703/6, 

2703/7, 2702/103, 

2702/104, 2703/1,  

k.ú. Sásová 



10 
 

23.5.2022 24.5.2022 bezodkladne, dĺžka 

neurčená (obvykle 15 

dní) 

Banskobystrick

ý pivovar - 

Optimalizácia 

odvádzania 

a predčistenia 

odpadových vôd 

Rozhodnutie zo 

zisťovacieho 

konania 

o neposudzovaní 

činnosti 

KN-C č. 3309/1, 

5, 9, 10, k.ú. 

Radvaň 

6.6.2022 7.6.2022 21 dní Výrobná hala 

KRENN, 

Banská Bystrica 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti 

KN-C č. 1228/29, 

61, 78, k.ú. 

Šalková 

13.6.2022 15.6.2022 21 dní Skladovo - 

výrobná hala 

BB1 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti 

KN-C č. 1229/3, 

7, 9, 10, k.ú. 

Šalková 

14.6.2022 15.6.2022 21 dní Bytový dom 

Radvaň Banská 

Bystrica 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti 

KN- C č. 3373/3, 

53, k.ú. Radvaň 

13.6.2022 14.6.2022 21 dní Nakladanie s 

odpadom - 

batérie, 

akumulátory 

a články (VVZ 

kontrol) 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti 

KN-C č. 2950/8, 

k.ú. Banská 

Bystrica 

17.6.2022 20.6.2022 10 dní Rozšírenie 

zberu a 

zhodnocovania 

odpadov o nové 

katalógové čísla 

pri zachovaní 

kapacity 

zariadenia 

(Greentech) 

Zmena činnosti KN-C č. 374/9, 

23, 73, 74, 75, 

k.ú. Senica 

30.6.2022 1.7.2022 10 dní Novostavba 

prezentačno-

degustačného 

objektu ( BB 

Pivovar) 

Zmena činnosti KN-C č. 3308/7, 

3309/1, 8, 11, k.ú. 

Radvaň 

15.7.2022 18.7.2022 21 dní IBV Vlčia jama 

- stred 

(Profinex) 

Zámer 

navrhovanej 

činnosti 

KN-C č. 

3686/183-895, 

Pršianska terasa, 

k.ú. Radvaň  

18.7.2022 20.7.2022 do 10 dní zverejnenie, 

do 30 dní verejné 

prerokovanie 

Zariadenie na 

zber, výkup a 

zhodnocovanie 

odpadov a 

spracovanie 

starých vozidiel 

(cementáreň) 

Správa 

o hodnotení 

navrhovanej 

činnosti, Verejné 

prerokovanie 

prebehlo na MsÚ 

15.8.2022 

KN-C č. 374/8, 

18, 31, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 61, 

62, 64, k.ú. 

Senica 



11 
 

27.7.2022 1.8.2022 10 dní Obytný súbor 

Pršianska terasa 

Banská Bystrica 

B 1, 2. stavba 

Zmena činnosti KN-C č. 

3681/186, 258, 

289, 293, 

5030/79, 80, 81, 

82, 83, 84, k.ú, 

Radvaň 

3.8.2022 4.8.2022 15 dní Územný plán 

mesta Banská 

Bystrica, Zmeny 

a doplnky č. 7 

Strategický 

dokument 

 

 

Posudzovanie aktuálnych zámerov 

Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7 – posudzovanie strategického 

dokumentu - SEA 

• INFORMÁCIE O STAVE ŽIVOTNÉHO 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. 

Plagáty sa zverejňujú v elektronických KIOSKOCH, webových stránkach mesta, fcb stránkach. 

Mesto má dohodu s viacerými portálmi, kde sa propagujú zaujímavosti a novinky z každej 

oblasti – Cestovný informátor, Lexikón, Cyklotoulky atď. 

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

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

 

Dňa 1. júna 2022 (Medzinárodný deň deti) pripravili Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., program pre 

škôlkarov v lese – „Opekačku“ spojenú s aktivitami lesnej pedagogiky v Laskomerskej doline 

V dňoch 4. – 10. júla 2022 sa Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., podieľali na príprave a organizácii 

letného tábora pre deti z detských domovov Tŕnie a Sliač, na chate Breziny. Mestské lesy poskytli 

bezplatne chatu, počas pobytu pripravili viaceré športové aktivity a program v rámci lesnej pedagogiky. 

Zamestnanci Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. sa aktívne podieľali na programe Dňa stromu 

v lesníckom skanzene vo Vydrove dňa 9. júla 2022. 

 

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 
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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 využívanie 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  

Vyhotovuje sa Stratégia Otvoreného vládnutia, ktorá má byť súčasťou Integrovanej územnej 

stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (IÚS FMO).  

Pokračujú 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 pokračuje 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. 

AKTIVITY ŠKÔL 

V oblasti ochrany životného prostredia sa na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta, ale aj neverejných zriaďovateľov, uskutočnilo na konci školského roka viac aktivít.  

Dňa 25. júna 2022 sa konala v Jelšovom hájiku a okolí na sídlisku Rudlová-Sásová, akcia 

Bodka za školským rokom. Akcia pre deti bola spojená s dobrovoľnou brigádou a upratovaním. 

Organizátormi podujatia bolo Saleziánske stredisko na Tatranskej ulici, občianske združenia 

Domka, Laura, Spoločenstvo, Občianska rada Rudlová-Sásová, Nezávislá občianska iniciatíva 

Náš domov Sásová, v  spolupráci s poslancami volebného obvodu č. 3 a s podporou mesta 

Banská Bystrica. 

Dňa 27. júna 2022 bola v areáli ZŠ Pieninská osadená pamätná tabuľa Ovocného sadu 

vysadeného pri príležitosti 30. výročia základnej školy. Tabuľu odhalil predseda Slovenského 

zväzu záhradkárov Eduard Jakubek. 

PROCESY ZAPÁJAJÚCE OBYVATEĽOV DO PODPORY BIODIVERZITY NA 

SÍDLISKÁCH V BANSKEJ BYSTRICI 

V súčasnosti  sa čoraz viac potvrdzuje, že obyvatelia a občianske iniciatívy, ktoré v meste 

fungujú, sú dôležitými partnermi a veľkou pomocou samosprávy  pri zvládaní adaptácie sa na 

klimatickú krízu. Angažovanosť obyvateľov a zdroje, ktorými disponujú, môžu redukovať 
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niektoré nedostatky zdrojov a kapacít  samospráv pri riešení klimatickej krízy. Obyvatelia môžu 

flexibilne a efektívne prijímať a realizovať rôzne adaptačné opatrenia priamo vo svojich 

obydliach, v ich blízkosti, na sídliskách, alebo kdekoľvek v meste žijú. Napríklad môžu 

zadržiavať vodu, sadiť stromy, kríky a kvety, stavať vtáčie búdky, kŕmidlá aj hmyzie hotely, 

vysievať lúčne zmesi, či ponechávať plochy trávnika nepokosené. 

V našom meste sme sa spoluprácou obyvateľov a mesta v oblasti klimatickej krízy začali 

intenzívne zaoberať aj v rámci otvoreného vládnutia v projekte Zelené Sídliská. Počas 

participatívnych diskusií s verejnosťou sme sa obyvateľov pýtali nielen na ich predstavy, akú 

podobu by revitalizácia ich sídlisk mala mať, ale aj na to, či by mali záujem podieľať sa na 

adaptačných aktivitách. Spoločne s odborníkmi a so súkromným mestským ekocentrom Malá 

Líška, sme vytypovali viacero nenáročných opatrení pre zlepšenie kvality životného prostredia 

a biodiverzity, na ktorých sa  môžu podieľať obyvatelia sídlisk okamžite, aj bez väčších 

projektov a financií. Následne sme riešili otázku, akým spôsobom takýto typ spolupráce 

a aktivít rozbehnúť. Výsledkom snáh je pilotný projekt „Procesy zapájajúce obyvateľov do 

podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici”, ktorého realizácia je podporená 

dotáciou primátora. 

Projekt sa zameriava na realizáciu soft, čiže jednoduchých opatrení na podporu biodiverzity na 

Zelených sídliskách mesta Banská Bystrica v spolupráci s obyvateľmi mesta a na prípravu 

dokumentov potrebných k funkčnej realizácii opatrení. Ide o stanovenie pravidiel, takzvaných 

manuálov, podľa ktorých si bude môcť každý obyvateľ v prípade záujmu sám postaviť 

napríklad búdku pre veveričku, vyvesiť ju a ďalej sa o ňu starať = systém adopcie vzniknutých 

prvkov. Tak umožníme obyvateľom budovať prvky podporujúce biodiverzitu v meste a 

zabezpečíme starostlivosť o ne. Podobný systém vznikne aj pre záujemcov o komunitné 

kosenie, ktoré je spojené s kompostovaním pokosenej trávy. Pilotný projekt komunitného 

kosenia a kompostovania bude realizovaný na Fortničke. 

Podujatia sa uskutočnia na Zelených sídliskách a sú určené všetkým obyvateľom mesta. 

Predstavené manuály budú použiteľné na celom území mesta. Pravidlá budú nastavené tak, aby 

predchádzali konfliktným situáciám (nevhodné umiestnenie, susedské spory, odbremenenie 

organizácie ZAaRES) a otestovali fungovanie niektorých prvkov (kompostovisko) pred tým, 

ako ich začneme aplikovať na ďalších sídliskách. Pri tvorbe pravidiel budeme úzko 

spolupracovať s oddeleniami mesta, organizáciou ZAaRES a ďalšími odbornými 

organizáciami. 

Na jednotlivých podujatiach v častiach mesta sa zúčastnia odborníci. Systémový ekológ Peter 

Sabo predstaví možnosti adaptácie miest na zmenu klímy, ornitológovia porozprávajú viac o 

živote vtákov v meste. Veríme, že realizácia jednoduchých opatrení na lokalitách Zelených 

sídlisk bude viesť k lepšiemu porozumeniu obyvateľov zámeru mesta vybudovať prvky zelenej 

a modrej infraštruktúry. S obyvateľmi lepšie spoznáme priestor v ktorom žijeme, svojich 

susedov z živočíšnej či rastlinnej ríše a aktívne sa zapojíme do jeho premeny na prírodne 

a klimaticky priaznivé.  

1. september 2022 od 9.00 - preskúmanie Malachovského potoka v Radvani 
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2. september 2022 od 14.00 - preskúmanie riečky Bystrica na Severnej  

22.september 2022 od 16.30 - stavanie hmyzieho domčeka v Rudlovej-Sásovej  

1. október 2022 od 14.00 - stavanie vtáčích búdok v Podlaviciach  

2. október 2022 od 14.00 - stavanie vtáčích búdok na Fončorde 

12. október 2022 od 15.30 - odštartovanie komunitného kosenia a kompostovania na 

Fortničke. 

 

DO PRÁCE NA BICYKLI 

Kampaň „Do práce na bicykli“ bola opäť úspešná. Hlavnými cieľmi kampane bolo podporiť 

rozvoj nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy, aby vytvárali 

kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, či motivovať zamestnancov, aby 

viac využívali bicykle pri každodennom cestovaní do práce.  

Mesto Banská Bystrica obsadilo v tomto roku spomedzi 105 samospráv 30. miesto s celkovým 

počtom 42 689,3 najazdených kilometrov a 13 229,18 kg ušetreného oxidu uhličitého.   

 

Banská Bystrica 31. augusta 2022                                                                               Milan Lichý 

 

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

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

Bindzárovou, Zuzanou Hruškovou, Martinom Pavelekom, Soňou Karikovou, Evou 

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

Huťkom, Petrom Grausom, Vladimírom Bállekom, Danou Bardonovou, Emíliou Babicovou 

a ďalšími. 


