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Obnova altánkov na Urpínskych
serpentínach
Autor: Andrej Predajniansky

Stručný popis:
Dostať Urpínske serpentíny do lepšieho vizuálneho a využívania schopného stavu občanmi Banskej
Bystrice ako aj turistami a doplniť chýbajúce historické súčasti ako sú altánok, vežička a postupne
tančiareň. Momentálny stav je nevyhovujúci.

Popis projektu:
Urpínske serpentíny sú známe všetkým občanom ako aj návštevníkom Banskej Bystrice. Je to vstupná
brána pre cestujúcich ako aj návštevníkov mesta. Využívajú ju turisti , bežci, rodinky s deťmi.
Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný sa už niekoľko rokov venuje tejto časti mesta. V rámci
svojich ľudských kapacít organizuje brigády na udržiavanie a skrášlenie tejto lokality. Cieľom projektu
je dostupnými prostriedkami a dobrovoľníckou činnosťou doplniť altánok s vyhliadkou, vežičku
a tančiareň. Následne pod sochu partizána vysadiť kvetinový erb Banskej Bystrice, natrieť po celej dĺžke
zábradlie, obnoviť zvetrané časti múrikov, ročníky výstavby múrikov.
V tejto súvislosti postupne dobrovoľnícky čistíme celý úsek chodníka serpentín, nielen v okolí sochy
partizána, odstraňujeme náletové dreviny, ukladáme kamene... Do budúcna bude potrebná aj malá
preriezka drevín a navrhujeme vybudovať osvetlenie ako to bolo v 30rokoch minulého storočia.
Serpentíny boli vysvietené a bezpečné. Ideálne s použitím systému na riadenie osvetlenia pomocou
pohybu v danej lokalite. Taktiež navrhujeme kamerový systém na inkriminované úseky,
k plánovanému altánku, vežičke, tančiarni, kde sa schádzajú rôzne živly, požívajúce alkoholické nápoje
a návykové látky.
Realizáciu projektu je vhodné rozdeliť do niekoľkých etáp, ako prvá etapa je doplnenie chýbajúcich
altánkov, ktoré sú hlavnými investičnými položkami. (Prikladám obrazovú dokumentáciu.)

Čas a miesto realizácie projektu:
Apríl-Máj 2020 – príprava miesta na osadenie altánkov
V prvej polovici roka výroba altánkov na objednávku
V druhej polovici roka samotné osadenie altánkov na miesto

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1.viď prílohy

Celkový rozpočet projektu v €:

9 500,00

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Úprava a príprava terénu v okolí altánkov formou brigád.

Informácia o prínose a udržateľnosti:
Prínosom projektu bude:
Prínosom projektu je skultúrnenie a zatraktívnenie celého priestranstva pre využívanie serpentín na
oddychové a športové účely.
Udržateľnosť projektu:
Urpínske serpentíny sa nachádzajú v tesnej blízkosti historického centra Banskej Bystrice.
Celá lokalita tvorí vstupnú bránu pre návštevníkov Banskej Bystrice a je to prvý kontakt návštevníkov
s mestom. Tak ako doposiaľ aj po zrealizovaní projektu sa BBSOO bude starať o túto lokalitu formou
brigádnických aktivít.

