
ZELENÉ 
SÍDLISKÁ

Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica



• LOKALTNÝ PROGRAM / ČASŤ PARTICIPÁCIA - zhrnutie požiadaviek a podnetov 
obyvateľov z verejných diskusií vo forme grafickej schémy na mapovom podklade s 
textovým vyhodnotením pre každú lokalitu samostatne

• zverejnené na webovej stránke mesta v sekcii Zelené sídliská, možnosť pripomienkovať na 
adrese: zelenesidliska@banskabystrica.sk 

LOKALITNÉ PROGRAMY



• POŽIADAVKY NA PROJEKTANTA - jednoznačné požiadavky na riešenie konkrétneho 
priestoru, ktoré vyplynuli z diskusií, sú premietnuté v grafickej schéme a zhrnuté v texte 

LOKALITNÉ PROGRAMY / OBSAH

• STRATEGICKÉ A KONZULTAČNÉ PODNETY - možnosti riešenia a realizácie ostatných 
podnetov zhrnutých v lokalitných programoch budú známe po konzultáciách s 
odborníkmi, s kompetentnými odbormi MsÚ, s externými organizáciami a vedením mesta 



• LOKALTNÝ PROGRAM / ČASŤ KONZULTÁCIE – zhrnutie konzultácií bude súčasťou výsledného 
dokumentu Lokalitný program/časť Konzultácie, ktorý bude poskytnutý spracovateľskému 
kolektívu, resp. bude slúžiť ako pomôcka pre súťaže návrhov

LOKALITNÉ PROGRAMY / KONZULTÁCIE
• STRATEGICKÉ A KONZULTAČNÉ PODNETY – identifikovali sme takmer 60 rôznorodých 

podnetov, s ktorými sme sa obrátili na kompetentné odbory MsÚ, vedenie mesta,  
odborníkov na zeleň, životné prostredie a krajinnú ekológiu a externé organizácie
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SPOLUPRÁCA S MIESTNYMI LÍDRAMI – PODNETY NA ZLEPŠENIE 
ŽIVOTA KOMUNITY – VÝZVA NA INICIATÍVU „ZDOLA“
Podrobnejšie vysvetliť, naformulovať požiadavku a odoslať na mesto, príp. inú organizáciu:

• MAGURSKÁ: Overiť možnosti organizovania stretnutí s účelom upratovania verejných priestorov (mesto, študenti,

aktivační pracovníci, väzni...?) / v Jelšovom hájiku overiť možnosť organizovania brigád s účasťou obyvateľov (mesto

– sociálny odbor, ZAARES)

• GAŠTANOVÁ: Overiť možnosti sprístupnenia a využívania priestorov základnej školy a kultúrneho domu (mesto –

správa majetku)

• GAŠTANOVÁ: Overiť možnosti zriadenia malej tržnice (pozn. pred obchodom Jednota) (mesto – oddelenie kultúry)

• PODHÁJ: Vytipovať objekt, priestor pre komunitné stretávanie, klub seniorov a pod. (pozn.: na stretnutí sa hovorilo

o využití časti štadiónu), bude vhodné špecifikovať druh komunitných činností; otázka aj pre štatutára mesta BB /

socha kráľa Kráľovej – možnosti obnovy, revitalizácie odkonzultovať s autorom (mesto – správa majetku)

• VANSOVEJ: Preveriť možnosť a obstarať zmenu ÚPN – M – zmena trasovania plánovanej obslužnej komunikácie

(podnet na zmeny a doplnky územného plánu)

• VANSOVEJ: Vysporiadanie vlastníckych pomerov na obslužnej komunikácii (za bytovým domom ul. M. Rázusa 8 –

30) (mesto – správa majetku)



SPOLUPRÁCA/ KONZULTÁCIE S ODBORNÍKMI NA ZELEŇ, 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KRAJINNÚ EKOLÓGIU

• Vplyv osvetlenia na biodiverzitu - faunu (vtáctvo), tiež vplyv tzv. „smart osvetlenia“

• Umiestňovanie búdok pre netopiere, belorítky, dážďovníky, drobné spevavce, 
hmyz a domčekov pre malé hlodavce (ježkov) a pod.

• Zriaďovanie ovocných sadov, možnosti starostlivosti o ovocné stromy v obytnom 
prostredí

• Lúčne ekosystémy, trvalkové záhony, motýlie záhrady – ako umiestňovať / ako 
redukovať alergizujúce druhy drevín a ako sa im vyhnúť

• Zadržiavanie vody – možnosti a limity, na trávnatých plochách, pozdĺž chodníkov a 
ciest s parkovaním 

• Využitie existujúcich prameňov na tvorbu vodných prvkov v lokalite Bernolákova

• Válov na zachytávanie vody – možnosti záchytu vody na napájanie vodných 
prvkov v lokalite Gaštanová



BROŽÚRA ZELENÉ 
SÍDLISKÁ II.

• ZADRŽIAVANIE VODY:

• Dažďová záhrada
• Vodné plochy v obytnom území
• Retenčné a vsakovacie plochy

• ZELENÁ STRECHA, ZELENÁ FASÁDA:

• Zelené strechy a fasády na bytových domoch
• Zelené strechy na objektoch vo vlastníctve mesta

• ÚDRŽBA ZELENE:

• Vhodné druhy stromov do obytného prostredia
• Zriaďovanie sadov v obytnom prostredí
• Lúčne ekosystémy, trvalkové záhony – zakladanie

a druhové zloženie

• PODPORA BIODIVERZITY:

• Návrh umiestňovania búdok pre netopiere, 
dážďovníky, spevavce, hmyz, ježkov

• Animal aid design - AAD – nový koncept
urbánneho plánovania ( Mgr. Jana Bozáňová)



NÁVRH NA „ZELENÉ“ KOMUNITNÉ 
OPATRENIA V SPOLUPRÁCI MESTA, 
ODBORNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNÍT

• Umiestňovanie búdok pre netopiere, belorítky, dážďovníky, 
drobné spevavce, hmyz a domčekov pre malé hlodavce 
(ježkov) a pod.

• Zriaďovanie ovocných sadov, možnosti starostlivosti o 
ovocné stromy v obytnom prostredí

• Lúčne ekosystémy, trvalkové záhony, motýlie záhrady – ako 
umiestňovať / ako redukovať alergizujúce druhy drevín a ako 
sa im vyhnúť

• Zadržiavanie vody – možnosti a limity, na trávnatých 
plochách, pozdĺž chodníkov a ciest s parkovaním (dažďová 
záhrada, vodný prvok, retenčné a vsakovacie plochy)

• Využitie existujúcich prameňov na tvorbu vodných prvkov v 
lokalite Bernolákova



BROŽÚRA ZELENÉ 
SÍDLISKÁ II.

• Na základe viacnásobných diskusií sa napokon javí ako 
najefektívnejší spôsob verejného obstarávania pre tento 
predmet zákazky použitie formátu „malej súťaže“ 
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou s prvkami súťaže 
návrhov) podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní. Jedná 
sa o spôsob výberu uchádzačov na základe 
predchádzajúcich referencií, prípadne motivačného listu, 
prípadne stručného ideového návrhu, ktoré preukazujú 
splnenie podmienok účasti v súťaži. V ďalšom kroku je 
možné vyzvať minimálne troch účastníkov, ktorí následne 
vypracujú presnejší návrh za jednotný honorár. O poradiach 
v prípadných etapách rozhoduje porota zložená z 
odborníkov v danej oblasti, ktorá určí aj víťaza. Následne je 
vedené rokovanie s účastníkom na najvyššom mieste o 
dodaní predmetu zákazky. 

• Forma verejného obstarania, ktorá umožňuje výber
dodávateľa na základe kvalitatívnych kritérií uchádzača a 
návrhu, cena nie je rozhodujúca.

OBSTARANIE 
PROJEKTOVÝCH 
DOKUMENTÁCIÍ



PARKOVANIE NA SÍDLISKÁCH

INTENZÍVNE VYUŽITIE EXISTUJÚCICH PLÔCH STATICKEJ DOPRAVY 

zdroj obrázkov: paas – bratislavský parkovací asistent



PARKOVANIE NA SÍDLISKÁCH

VYUŽITIE SVAHOV

zdroj obrázkov: paas – bratislavský parkovací asistent



• INTENZÍVNE VYUŽITIE EXISTUJÚCICH PLÔCH STATICKEJ DOPRAVY 

• VYUŽITIE SVAHOV

• VYUŽITIE OBJEKTOV BÝVALÝCH KOTOLNÍ

• EKOLOGICKÉ PARKOVANIE NA TERÉNE

PARKOVANIE NA SÍDLISKÁCH

zdroj obrázkov: internet



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica


