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Názov projektu:

Urpínske serpentíny III.
Obnovenie promenády s lavičkami, info
tabuľou a prvkami pri historickom múriku
Autor: Andrej Predajniansky

Stručný popis:
Chceli by sme nadviazať na dva úspešné projekty predložené cez PR BB, kde postupne v tomto
roku/2021/začíname s ich realizáciou. Podarilo sa nám objaviť historický múrik, ktorý sa nachádza pod
sochou partizána a preto by sme ho chceli obnažiť, očistiť a popri múriku vytvoriť promenádu
s lavičkami, smetnými košmi a stojanmi na bicykle. Nahradiť jestvujúci nevhodne vyzerajúci billboard informačnou plochou pre turistov a návštevníkov mesta Banská Bystrica.

Popis projektu:
V našom projekte by sme chceli múrik obnažiť v dĺžke ako to bude možné, zrovnať navezený terén
a prepojiť nástupnú časť na serpentíny vľavo s nástupnou časťou na serpentíny vpravo. Vznikne tak
pekný okruh, naviazaný aj na históriu. Ďalej by sme chceli popod múrik osadiť niekoľko lavičiek, stojany
na bicykle, smetné koše, koše na psie exkrementy a informačnú tabule pre návštevníkov Banskej
Bystrice s mapou mesta a dôležitými kontaktmi a inštitúciami. Starý billboard, alebo ako by sme to
nazvali, ktorý je v nevyhovujúcom vizuálnom stave navrhujeme odstrániť. Neslúži svojmu účelu.
Smetné koše a lavičky by sme chceli umiestniť aj na samotné serpentíny na pár vhodných miest. Druhá
tabula by bola zameraná na históriu tejto lokality s historickými zábermi. Niekoľko záberov by sme
chceli umiestniť aj na Železničnú stanicu MESTO – po dohode so ŽSR, kde momentálne prebieha
rekonštrukcia. Celý mobiliár by sme chceli zjednotiť a vhodne vybrať v spolupráci s MsÚ. Lavičky
chceme vybrať také, aby sa na nich nedalo ležať. Ceny sú orientačné, MsÚ ma určite dohody
s dodávateľmi.
Urpínske serpentíny sú známe všetkým občanom ako aj návštevníkom Banskej Bystrice. Je to vstupná
brána do mesta pre cestujúcich ako aj návštevníkov mesta, najmä pre cestujúcich vlakom.
Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný sa už niekoľko rokov venuje tejto lokalite, väčšinou
brigádami zameranými na udržiavanie chodníkov a čistenie od napadaných konárov a stromov,
odstraňovanie náletových drevín v ich počiatku. Všetky tieto aktivity sú založené na dobrovoľnej účasti
našich členov a priaznivcov bez nároku na odmenu. V roku 2019 a 2020 sme sa rozhodli predložiť
projekty na zatraktívnenie a záchranu tejto lokality pre ďalšie generácie, nakoľko bez finančnej
podpory na materiál a prvky by sme to nevedeli uskutočniť. Obrovská vďaka patrí všetkým
Banskobystričanom, ktorí nás podporili a projekty sa budú môcť realizovať. Vďaka Vám, sa v tomto

roku zrealizuje projekt z roku 2019 – Obnova altánku a vežičky s vyhliadkou na svojich pôvodných
miestach a projekt z roku 2020 – Kvetinový erb Banskej Bystrice pod sochou partizána, obnova
a oprava zábradlí a chodníkov. Na jar tohto roku sme uskutočnili niekoľko brigád zameraných na
čistenie od niekoľko rokov zabudnutých kôp dreva z kalamity a aj od novo opílených drevín v spolupráci
s Mestskými lesmi Banská Bystrica. Následne sme absolvovali niekoľko osobných stretnutí a obhliadok
súvisiacich s plánovanými prácami, konzultáciou technických detailov, stretnutím s pracovníkom KPU,
kvôli usmerneniam. V ostatnom čase sme sa venovali intenzívnejšie príprave priestoru pod sochou
partizána, kde bude umiestnený Kvetinový erb Banskej Bystrice. Túto časť projektu bude realizovať
mestská spoločnosť ZAaRES. V tejto súvislosti sme začali aj so sondážou a identifikovaním polohy
pôvodného múrika, ktorý sa v týchto miestach nachádzal. Odkopali sme určitú časť a objavili sme viac
ako 100ročný múrik, ktorý sme mali možnosť vidieť len na historických pohľadniciach, ktoré zbierame.
Naše práce sú vždy závislé na ľudskom faktore – čiže počte dobrovoľníkov ochotných prísť pracovať,
preto práce nie sú intenzívne a nárazové v nejakom časovom termíne, ale postupné v rámci celého
roka. Do budúcna, ako sme to už niekoľkokrát spomínali, by sme chceli iniciovať VYBUDOVANIE
OSVETLENIA A KAMEROVEHO SYSTÉMU v tejto lokalite z dôvodu ochrany majetku aj z preventívno bezpečnostného.

Časový harmonogram aktivít:
Jar-jeseň 2022

Miesto realizácie projektu:
Banská Bystrica – pod sochou partizána pod Urpínom

Rozpočet projektu:
Kvantifikácia položiek
Druh položky:

Suma v €:

1.Lavičky – promenáda 5ks
2.Stojany na bicykle – promenáda 2ks vľavo/vpravo
3.Smetné koše – promenáda 2ks vľavo/vpravo
4.Koše na psie exkrementy – 2ks vľavo/vpravo
5. Info tabuľa pre návštevníkov – 2ks / od malej ZST/
6. Lavičky – serpentíny 5ks /vytipované miesta/
7. Koše – serpentíny 3ks /vytipované miesta/
8. Terénne práce – promenáda – stiahnutie a úprava terénu technikou
9. Povrch promenády – textília a štrk frakcia 0/4 4/8
10. Výkopové a rekonštrukčné práce ručné – múrik/predpoklad/

1075,00
450,00
470,00
250,00
1950,00
1075,00
705,00
560,00
260,00
950,00

Celkový rozpočet projektu v €:

7745,00

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Pomocné výkopové a terénne práce vykonávame stále a priebežne v tejto lokalite formou
dobrovoľníckych brigád.

Informácia o prínose:
Skrášlenie a skultúrnenie vstupnej brány do Banskej Bystrice, obnova a udržiavanie historických
prvkov v tejto lokalite.

Udržateľnosť projektu:
Doplnením, údržbou a záchranou historických prvkov v tejto lokalite vieme túto pomaly zabúdanú
lokalitu oživiť a tak zachrániť už vybudované hodnoty z pred 100rokov.BBSOO chce takto aktívne

spolupracovať v rámci svojich ľudských kapacít a možností na skrášľovaní nášho krásneho mesta
Banská Bystrica organizovaním dobrovoľníckych brigád.

Prvky – lavičky, koše , stojany na bicykle – orientacne vyobrazenie

Informačné tabule – napríklad:

Štrk na vybudovanie chodníka:
Predpoklad 10t – frakcia 0/4 4/8 + doprava 200€

Povrchové práce- technika:

Cenová ponuka MGŠ BB
Predpokladaná doba výkonov BOBCAT 20hodín x 25€ s DPH = 500€
Predpokladané presuny techniky 2x20€ + hodiny = 60€

Dobové zábery , kde je vidieť promenádu s múrikom:

Objavená línia múrika a promenády:

Nevyhovujúci stav INFO TABULE – resp Bilboardu – zlá možnosť informovania a celkového vizuálu
na stupe do mesta:

Nedostatočný počet smetných nádob – pravdepodobne by ľudia aj odpad vyhodili kam patrí:
Toto je pravidelne opakovaný stav.

