
Informatívna správa 
o činnostiach vykonaných v záujme vyriešenia problematiky 

„banskobystrického Amfiteátra“

1. Stav amfiteátra

Správcom  „banskobystrického  Amfiteátra“  je  Park  kultúry  a  oddychu,  ktorý  disponuje 
podrobnými  informáciami  o  jeho  technickom stave  (stav  elektrických  rozvodov,  platné  revízie 
objektov a pod.) Podľa dostupných informácií však objekt amfiteátra nie je v prevádzkyschopnom 
stave.

Predmetná  nehnuteľnosť  bola  zaradená  do  zoznamu  neupotrebiteľného  nehnuteľného 
majetku a uznesením č. 862/2013 - MsZ zo dňa 26. marca 2013  pod položkou č. 20 bol schválený 
objekt „banskobystrického Amfiteátra“  ako súčasť neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta 
Banská Bystrica.

2. Memorandum o spolupráci 

Mesto Banská Bystrica v zastúpení primátorom mesta Petrom Gogolom uzavrelo 7. mája 
2013 so zástupcom neformálnej skupiny Ľudí spája (ť_je) umenie Jurajom Havlíkom Memorandum 
o  spolupráci  pri  riešení  problematiky  „banskobystrického  Amfiteátra“ č.  699/2013/PR-KP. 
Memorandum malo deklaratórny charakter spoločných zámerov a cieľov jeho účastníkov a žiadny 
zo záväzkov toho memoranda nebol právne vymáhateľný. Cieľom memoranda bolo konštruktívne 
vyriešiť problematiku týkajúcu sa ďalšieho možného využitia  „banskobystrického Amfiteátra“ a 
využiť všetky technické i  personálne kapacity,  ktoré by viedli  ku konštruktívnym a efektívnym 
riešeniam a pozdvihnutiu kultúrnej, spoločenskej a ekonomickej situácie v meste.

V rámci predmetného memoranda mesto Banská Bystrica vyhlásilo, že do 1. 9. 2013 nebude 
vyvíjať  aktivity  smerujúce  k  rozhodovaniu  s  nakladaním  nehnuteľného  majetku  - 
„banskobystrického Amfiteátra“. 

Neformálna skupina  Ľudí spája (ť_je) umenie sa zaviazala využiť daný časový rámec na 
spracovanie a predloženie návrhu:

a) na ďalšie využitie „banskobystrického Amfiteátra“ v oblasti najmä kultúrnej, osvetovej, 
     spoločenskej, vzdelávacej a pod.,
b) na možnú rekonštrukciu „banskobystrického Amfiteátra“ s finančným krytím
c) na potencionálneho záujemcu o prenájom „banskobystrického Amfiteátra“, ktorý bude  
    ochotný a schopný využiť a zrekonštruovať uvedenú nehnuteľnosť na vlastné náklady za 
     účelom jeho využitia v zmysle bodu a) tohto ustanovenia

3. Pracovné stretnutie

Primátor  mesta  Banská  Bystrica  a  vicerpimátorka  mesta  Banská  Bystrica  Katarína 
Čižmárová prijali 3. 9. 2013 zástupcov novovzniknutého Občianskeho združenia Za ! Amfiteáter, 
ktoré  bolo zapojené do možnosti využitia „banskobystrického Amfiteátra“ v zmysle memoranda 
podpísaného dňa 7. mája 2013 primátorom mesta Banská Bystrica Petrom Gogolom a zástupcom 
neformálnej  skupiny   „Ľudí  spája  (ť_je)  umenie“  Jurajom  Havlíkom  a  zástupcu  ďalšieho 
občianskeho združenia.

Zástupcovia  oboch  občianskych  združení  informovali  o  svojich  aktivitách,  snahách  a 
predstavách  na  využitie  predmetného  kultúrneho  stánku  a  taktiež  o  žiadostiach  na  prenájom 
„banskobystrického Amfiteátra“, ktoré predložili. 
Primátor Mesta Banská Bystrica ich informoval, že žiadosť o prenájom Amfiteátra predložil ešte 
jeden subjekt a všetkých záujemcov vyzval, aby predložené žiadosti doplnili o projekty s presne 
definovaným zámerom.  



4. Obchodno - verejná súťaž

Vzhľadom k tomu, že o prenájom prejavili  záujem viaceré subjekty,  v rámci zákonných 
podmienok  a  transparentnosti  by  mala  byť  na  prenájom vyhlásená  obchodno  -  verejná  súťaž. 
Základnou  podmienkou  v  rámci  súťažných  podmienok  by  mala  byť  schopnosť  zabezpečiť 
prevádzkyschopnosť  objektu  (realizácia  nevyhnutných  opráv  a  potrebných  revízii)  tak,  aby 
amfiteáter vyhovoval všetkým bezpečnostným, hygienickým, protipožiarnym a iným predpisom a 
aby nebolo ohrozené zdravie návštevníkov so zachovaním  účelu  jeho využitia v prospech kultúry.

Bez splnenia tejto základnej podmienky nie je možné pripustiť žiadne aktivity smerujúce k 
organizovaniu akýchkoľvek čiastkových verejných podujatí v rámci prenájmu. 
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