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Stručný popis:
Urpínske serpentíny nie sú v dobrom vizuálnom a technickom stave, našou činnosťou a pomocou
podpory mesta BB ich chceme dostať do lepšieho a využívania schopného stavu občanmi Banskej
Bystrice ako aj turistami. Chceme tejto lokalite prinavrátiť svoje čaro a otvoriť prekrásne výhľady na
mesto a blízke centrum. 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 časti mesta. Cieľom
projektu je nadviazať na predložený a úspešný projekt z minulého roka v ktorom bola ako I. etapa
Obnovenie altánku a vežičky s vyhliadkou. V II. etape by sme chceli v lokalite pod partizánom osadiť
kvetinový erb Banskej Bystrice ako to bolo v minulosti, ktorý by bol viditeľný a vítal by návštevníkov
Banskej Bystrice ako aj polahodil oku každého Bystričana. Pod erbom by sme chceli obnažiť, odkopať
starý historický múrik, ktorý lemoval bývalú promenádu. Realizácia tohto erbu by bola ideálna
v spolupráci s mestskou organizáciou ZAaRES, kde sme už túto problematiku predbežne prejednali. Po
dohode by si tento erb zobrali do svojho passportu pravidelnej údržby v rámci udržiavania kvetinových
záhonov. V niekoľkých lokalitách chceme doplniť ako z vizuálneho, tak aj z bezpečnostného hľadiska
úseky zábradlí /v časti pri plánovanej novovybudovanej vežičke ako aj na začiatku nástupu na
serpentíny k partizánovi/a aj na niektorých zákrutách, taktiež ho po celej dĺžke natrieť jednotnou
farbou- podľa zadania MsÚ BB, opraviť kývajúce sa úseky odhrdzavených zábradlí, obnoviť zvetrané
časti múrikov, historické ročníky datovania výstavby múrikov, unikátneho odvodňovacieho systému.
Bude potrebné dostupnou technikou rozšíriť niektoré chodníky zanesené zosunutou zeminou ako aj
obnažiť zanesený múrik pod budúcim erbom.
V tejto súvislosti postupne dobrovoľnícky v rámci svojich síl čistíme celý úsek chodníka serpentín,
nielen v okolí sochy partizána, odstraňujeme náletové dreviny, ukladáme kamene... V blízkej dobe
bude potrebná aj odborná preriezka všetkých náletových drevín a invazívnych kríkov v lokalite
serpentín – túto problematiku už máme predbežne prejednanú so správcom tejto lokality Mestské

LESY BB. Otvoria sa nám krásne pohľady na centrum mesta a blízke okolie a serpentíny budú
bezpečnejšie. Taktiež z vybudovaného altánku a vežičky sa bude dať pokochať a urobiť si prekrásne
foto zábery.
Do budúcna , ale možno ideálne súbežne v rovnakej dobe 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 osoby,
požívajúce alkoholické nápoje a návykové látky. Zostáva po nich neskutočné množstvo skla a odpadu.
Osvetlenie a kamerový systém obnáša bohužiaľ vačšiu investíciu, ktorú z hľadiska možností PR BB cez
tento systém financovania nemôžeme požadovať. Taktiež bude potrebné vypracovať k trasovaniu
káblov a k celej problematike osvetlenia elektro projekt podľa aktuálne platných noriem. Pokúsime sa
ho zabezpečiť po zistení skutkového stavu.
S touto problematikou sa budeme zaoberať v blízkej dobe a budeme hľadať možnosti.
Prikladáme dobové foto a foto z brigád a priebežnej údržby. Taktiež prikladáme Cenové ponuky
z nášho prieskumu a prípravy projektu.

Čas a miesto realizácie projektu:
Február 2021 – preriezka drevín Mestské Lesy BB
Marec - Október 2021 – postupná realizácia formou brigád
Urpínske serpentíny pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1.Kvetinový erb s nápisom Banská Bystrica / ZAaRES/
2.Kovové zábradlia – oprava a doplnenie/predbežná CP POLLUX PLUS/
3.betón pre obnovu chodníkových stupňov, základov pätiek a múrikov /IBV/
4.murovacia malta na obnovu murovaných múrikov/IBV/
5.farba/základ+final/+riedidlá+štetce /IBV/
6.malta na obnovu nápisov a spárovanie kameňov, spárovačka /IBV/
7.drevo a skrutky na šalovanie /IBV/
8.doprava materiálu zo stavebnín na miesto/IBV/
9. technika – UNC 175 na rozšírenie a pripadné výkopy, doprava,odvoz/MGŠ/
10.výkopové práce, pomocné a iné /odhad/

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
3479,64
4120,00
403,50
121,50
612,55
206,75
57,71
50,01
447
500

9 998,66

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Úprava a príprava terénu v priestore serpentín, väčšina manuálnych činností ako natieranie,
betónovanie, príprava terénov... bude formou dobrovoľníckych brigád a pomoci.

Informácia o prínose a udržateľnosti:
Prínosom projektu je skultúrnenie a zatraktívnenie celého priestranstva pre využívanie serpentín na
oddychové a športové účely pre všetkých Bystričanov ako aj turistov. Po revitalizácii sa táto časť mesta
stane prekrásnym kútom nášho mesta.
Udržateľnosť: 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. Všetky vybudované a opravené prvky budú mať pri správnom udržiavaní
životnosť niekoľko desaťročí.

