
ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, 

konaného dňa 07. november 2017

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Vyhodnotenie Večera seniorov

4. Príprava Mikuláša

5. Príprava workshopu k verejnému plánovaniu

6. Stav príprav spolupráce OR a ZŠ Radvanská

7. Správa o pracovnom stretnutí k transformácii komunitných centier a komunitného rozvoja

8. Rôzne

9. Diskusia a záver

1. OTVORENIE  

Podpredseda  občianskej  rady  Anton  Jankovič  privítal  hostí  a  oboznámil  s programom
stretnutia.  Prítomní  boli  13  členovia  OR –  Anton  Jankovič,  Daniel  Hanko,  Nadežda
Bieliková,   Gabriela  Tokárska,  Anna Povinská,  Anna Švecová,  Marián Lietava,  Miroslava
Kamenská, Lenka Lapinová,  Peter Rusnák, Erika Karová, Peter Novanský, Roman Miškár
Poslanci MsZ: Milan Smädo, Ľudmila Priehodová
Hostia:  Jaroslav Bystran.
Ospravedlnili sa členovia OR: Martin Patúš,  Maroš Vincenc, Ján Moravčík, Tomáš Teicher

2. Kontrola plnenia uznesení

       P. Jankovič vykonal kontrolu uznesení 

3. Vyhodnotenie Večera seniorov

P.  Karová  informovala  o akcii,  ktorá  sa  konala  dňa  25.10.2017.  Akcie  sa  zúčastnilo  120
seniorov,  väčšina  z mestskej  časti  Radvaň  a 30  účinkujúcich.  Oboznámila  prítomných
s programom podujatia  a s nákladmi vynaloženými na jeho realizáciu.  Taktiež informovala
o pozitívnych reakciách zo strany návštevníkov. Na záver poďakovala prítomným členov OR,
ktorí sa zapojili do organizácie podujatia. Poznamenala, že by privítala viac mužov z OR, ako

1



pomoc  pred  a po  akcii.  Poďakovala  sa  aj  základnej  škole  Radvanská  za  ústretovosť  pri
organizácii.

           
4. Príprava Mikuláša

P. Priehodová,, ako líder akcie, nastolila otázku termínu akcie. Členovia OR sa dohodli na
termíne 7.12.2017 o 17:30 hod. v priestoroch ZŠ Radvanská v šmykni. Taktiež sa dohodli, že
sa  pripravia  balíčky  pre  250 detí.  Pri  nákladoch  je  nutné  počítať  aj  s cenou za  stromček
a montážou osvetlenia. Ďalšie bližšie informácie k podujatiu neboli prednesené.

Uznesenie č. 01/11/17:    Zistiť cenu za stromček a montáž svietidiel

Zodp.: p. Smädo
Termín: čo najskôr

5. Príprava workshopu k     verejnému plánovaniu

P. Rusnák, na základe dohody s minulého stretnutia, informoval, že realizácia 4. workshopu v
rámci  projektu  Participatívne  plánovanie  verejných  priestorov,  podporeného  Mestom  B.
Bystrica  sa  uskutoční  14.11.2017  o  17:00  hod  v  Radvani  v  spolupráci  s  OR  Radvaň.
Predložil  OR  návrhy  dvoch  tém  pre  program  spoločného  plánovania  na  podujatí:

Alternatíva A  - koncepcia detských ihrísk na sídlisku Radvaň - má tú výhodu, že hneď po 
ukončení plánovania je možné výsledky premietnuť do Koncepcie DI, ktoré má Mesto už 
rozpracovanú. Nevýhodou je, že sa týka len úzkej cieľovej skupiny a je otázne, či je možné v 
tak krátkom čase zabezpečiť účinnú propagáciu.                    

Alternatíva B - centrálny verejný priestor Radvane - má tú výhodu, že sa dotýka všetkých
vekových skupín obyvateľov Radvane a môže byť veľmi užitočným podkladom Mesta pre
rokovania s vlastníkmi pozemku. Nevýhodou je, že výsledky plánovania nebudú  okamžite
viditeľné a realizácia môže trvať niekoľko rokov.

p. Rusnák poznamenal, že s prípravou workshopu by chcel pokračovať aj budúci rok a preto 
navrhuje doplnenie plánu akcii o túto položku.

Uznesenie č. 02/11/17:    OR schvaľuje pre verejné plánovanie alternatívu A - Detské
ihriská

Zodp.:    -
Termín:   -  

Uznesenie č. 03/11/17:        Zabezpečiť propagáciu a realizáciu podujatia

Zodp.: p. Rusnák
Termín: do 13.11.2017

Uznesenie č. 04/11/17:         Vyvesiť plagáty vo výveskách OR 

Zodp.: p. Jankovič
Termín: do 10.11.2017
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Uznesenie č. 05/11/17:       Propagovať podujatie vo svojom okolí. P. Rusnák rozošle 
všetkým členom pozvánky do 9.11.2017

Zodp.: všetci, p. Rusnák
Termín: do 13.11.2017

Uznesenie č. 06/11/17:       Doplnenie plánu akcii na rok 2018 o položku Príprava 
workshopu k verejnému plánovaniu

Zodp.: všetci, p. Kamenská
Termín: do 13.11.2017

6. Stav príprav spolupráce OR so     ZŠ Radvanská

P.  Povinská  vyjadrila  svoj  názor,  že  na  základe  podkladov predložených členom OR ako
návrh na spoluprácu OR a ZŠ Radvaň, sú požiadavky zo strany ZŠ hlavne skôr finančného
charakteru

p.  Kamenská súhlasí  s  p.  Povinskou a podotkla,  že  sa  nebráni  názoru  finančne  podporiť
nejakou sumou podujatie  organizované ZŠ,  ale  nevidí  reálne  úplne spojenie  podujatí.  Ide
napríklad  o Mikuláš  v škole  alebo  akcia  Deň  detí.  Je  nutné  si  uvedomiť,  že  finančné
prostriedky, ktoré boli poskytnuté OR, sa musia využiť pre celú komunitu, nie iba pre nejakú
časť. Ak by sa organizovali podujatia ako to poňala škola, neboli by tam deti zo škôlok a ani
rodičia  a to  aj  z kapacitných dôvodov.  ZŠ navrhla aj  aktívne  zapojenie  našich členov OR
počas  organizovania  podujatí  ZŠ.  P.  Kamenská  vyjadrila  svoj  názor,  že  členovia  OR
pripravujú množstvo akcii počas roka a každý čas strávený na ďalšom novom podujatí je pre
nich veľmi náročný, až nezvládnuteľný.

p.  Kamenská  a ďalší  členovia  OR  sa  vyjadrili,  že  spoluprácu  vidia  v činnostiach  ako
napríklad: 
- Škola ( deti ZŠ sa môžu predviesť na podujatiach organizovaných OR)
- OR Radvaň (riešenie problémov týkajúce sa blízkeho okolia školy, prípadne areálu školy.
Napríklad v tejto súvislosti sme v minulosti financovali a osadili hracie prvky v areáli školy,
mnohokrát sme riešili s poslancami a vedením mesta otázku rekonštrukcie školského areálu,
zabezpečili  sme  opravu  chodníka  a prechodu  pre  chodcov  pred  vstupom  do  školy,  pred
podujatím Radvanský deň sme zabezpečili úpravu celého areálu ZŠ atď.)

7.   Správa  o     pracovnom  stretnutí  k  transformácii  komunitných  centier
a     komunitného rozvoja

P. Jankovič informoval o  pracovnom stretnutí  k zriaďovacím a hodnotiacim kritériám pre
vznik KC na území mesta  BB, ktoré sa uskutočnilo 13.10.2017. Tieto  mali  byť súčasťou
predkladaného materiálu na rokovanie MsZ.

P. Priehodová k tomu uviedla, že na dnešnom rokovaní MsZ (7.11.2017) bola predložená iba
Informatívna správa k tejto transformácií KC a komunitného rozvoja v meste BB s tým, že
bolo odložené opätovné predloženie materiálu do MsZ na neurčito. Preto spolu s p. Smädom
informovali,  že hlavne v otázke financovania  KC (vrátane Denných centier)  sa nič  meniť
nebude.

P.  Jankovič  súčasne  informoval,  že  OR  Radvaň  listom  zo  dňa  29.9.2017  požiadala  p.
primátora  mesta  o  stanovisko  k  riešeniu  zriadenia  a  prevádzkovania  Denného  centra  v
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mestskej časti Radvaň. Uviedol, že k dnešnému dňu toto stanovisko primátora mesta nebolo
doručené. Preto odporučil spolu s p. Rusnákom, p. Kamenskou a inými členmi OR, aby po
doručení stanoviska primátora mesta OR doplnila a rozšírila svoj návrh o ostatný komunitný
rozvoj v Radvani.

P. Kamenská povedala, že predstava mesta je vybudovať KC len tam, kde je konkrétna 
požiadavka skupiny ľudí, ktorá bude robiť činnosť v centre dobrovoľne. KC majú zobrazovať 
aktivity vyplývajúce z požiadaviek konkrétnej komunity.

Uznesenie  č.  07/11/17:       Žiadame poslancov za  VO 4,  aby interpelovali  ohľadom
denného  centra  pre  Radvaň,  ktoré  by  malo  slúžiť  dôchodcom,  občianskej  rade  (na
stretávanie), mladým rodinám a ďalším aktivitám v Radvani 

Zodp.: p. Priehodová, p. Smädo
Termín: najbližšie stretnutie zastupiteľstva MÚ

8.  Rôzne

p. Rusnák informoval,  že mu bola doručená odpoveď od p.  Bariča,  vedúceho stavebného
odboru. Ide o súhlas cestného správneho orgánu s vybudovaním prechodu pre chodcov.

Z dôvodu pripomienok k termínu pravidelného stretávania členov OR sa členovia dohodli na
zmene stretnutí a to každý prvý štvrtok v mesiaci s účinnosťou od 1.1.2018.

P. Karová otvorila tému schodov od Bernolákovej ulice ku materským škôlkam a opýtala sa
kedy budú realizované

P. Kamenská informovala, že na najbližšom stretnutí Výboru mestských častí za VO4 bude
v bode  programu  prejednávané  návrhy  OR  na  odvolávanie  starých  členov  a prijímanie
nových. Členovia OR Radvaň prehodnotili dochádzku jednotlivých členov OR a dohodli sa,
že  navrhujú  vylúčiť  zo svojich  radov členov uvedených nižšie.  K tomuto  kroku pristúpili
z dôvodu,  aby  sa  neopakovala  situácia  ako  v mesiaci  október,  kedy  sa  schôdze  zúčastnil
nedostatočný počet členov, schôdza nebola uznášania schopná a musela sa preložiť. Súčasný
počet členov OR je 21. 

Uznesenie č.  08/11/17:       Zmena termínu zasadnutia členov OR na prvý štvrtok v
mesiaci. 

Zodp.:  -
Termín: od 1.1.2018

Uznesenie č. 09/11/17:      Členovia ORR navrhujú VMČ zrušenie členstva členom -
Chlumecký,  Seko,  Bók,  Patúš  a  Tomáš  Teicher  (požiadal  o  zrušenie  členstva  sám),
ostatní  členovia  sa  nezúčastňujú  zasadnutí  ORR.  Členovia  OR  navrhujú  poslancom
VMČ za prijatie nového člena p. Jarolava Bystrana, Bernolákova 41, Banská Bystrica,
nakoľko sa zúčastňuje zasadnutí ORR a požiadal o vstup do OR.

Zodp.:  prejednanie na najbližšom stretnutí VO4, ktoré sa bude konať dňa 13.11.2017.
Termín: 13.11.2017

 Uznesenie  č.  10/11/17:     Členovia  ORR  žiadajú,  aby  sa  v  roku  2018  realizovala
projektová dokumentácia na riešenie parku kaštieľa Radvanských

Zodp.:  p. Priehodová
Termín: 2018
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Ďalšie stretnutie  občianskej  rady sa bude konať 05. decembra  o 18:00 hod. v priestoroch
SZU na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľka:  Miroslava Kamenská

Overovateľ: Lenka Lapinová

Banskej Bystrici, 7.11.2017
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