
ZÁPISNICA 
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, 

konaného dňa 7.12.2016 v budove SZU na Bernolákovej ulici 
 

PROGRAM 
 

Otvorenie 

Zhodnotenie podujatia - Mikuláš pre deti 

Rokovací poriadok Občianskej rady 

Projekt verejného priestoru v Radvani 

Výstavba schodov na Bernolákovej ulici 

Rôzne - diskusia 

Prítomní členovia a hostia: 

Členovia:   Daniel Hanko, Anton Jankovič, Lenka Lapinová, Tomáš Teicher, Anna Povinská, 
Anna Švecová, Erika Karová, Peter Novanský, Roman Miškár, Gabriela Tokárska, Nadežda 
Bieliková, Ján Moravčík 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva:   Ing. Igor Kašper 
 
Ospravedlnili sa:  poslanci PhDr. Vladimír Sklenka, Milan Smädo. 

Otvorenie 
Pán predseda Hanko otvoril zasadnutie občianskej rady, ktoré bolo uznášaniaschopné.  

Zhodnotenie podujatia - Mikuláš pre deti 
 
Pani Karová zhodnotila podujatie, ktoré sa uskutočnilo 2.12.2016. Prišlo asi 250 detí. Ohlasy na 
podujatie sú dobré tak ako od detí ako aj od rodičov. Celkovo hodnotí podujatie ako vydarené.  



Rokovací poriadok Občianskej rady 
Pán Jankovič zaslal dňa 16.11. 2016 členom OR návrh rokovacieho poriadku OR (príloha 
rokovaci-poriadok.pdf  k tejto zápisnici). Členovia OR na tomto stretnutí tento rokovací poriadok 
schválili. Pán Jankovič vyslovil zámer, aby každý z členov OR bol zaradený aspoň do jednej z 
pracovných skupín a aby v nej aktívne pôsobil. Niektorí členovia sa do pracovných skupín 
zapísali priamo na stretnutí, ďalší sa môžu zapísať neskôr elektronicky. 

Projekt verejného priestoru v Radvani 
Tento rok schválili členovia OR v dokumente “Pripomienky k územnému plánu” návrh, aby bol v 
Radvani zriadený verejný priestor na stretávanie obyvateľov sídliska. Členovia OR v tomto 
dokumente navrhli priestor pri Novamede smerom k Radvanskému kaštieľu (konkrétna poloha 
viď príloha verejny-priestor-radvan.docx ). Dňa 1. decembra informoval pán Rusnák členov o 
tom, že je možné na vybudovanie takéhoto priestoru získať financie z Participatívneho rozpočtu. 
Pán Rusnák taktiež zaslal mailom návrhy, čo musí OR uskutočniť, aby mohol byť projekt 
realizovaný. Ide o nasledovné návrhy: 
 
1. aby SZU prenajala pozemok mestu za symbolické euro, s tým, že OR Radvaň sa 
zaviaže údržbou tohto priestoru.. 
2. aby sa OR Radvaň zaručila, že sa občania Radvane budú aktívne zapájať do brigád na 
úprave tohto priestoru a sami si ho po vybudovaní budú svojpomocne udržiavať, 
3. mať za OZ Za dôstojnú Radvaň konkrétneho predkladateľa projektu. 
 
Všetky projektové veci a prejednanie s mestom je pripravený zabezpečiť za OR Radvaň 
pán Peter Rusnák. 
 
Občianska rada tieto návrhy na svojom stretnutí schválila a podporila svojim uznesením. 

Výstavba schodov na Bernolákovej ulici 
Občianska rada v minulých mesiacoch žiadala mesto o vypracovanie projektu k výstavbe 
schodov na svahu nad škôlkami smerom k Bernolákovej ulici V decembri dostala Občianska 
rada zamietavú odpoveď od  kompetentných orgánov mesta (príloha 
odpoved-mesta-pesi-prechod.JPG ). Predseda pracovnej skupiny OR pre územný rozvoj a 
investície pán Rusnák navrhol nasledovnú reakciu OR na stanovisko mesta: 
 
Vážený pán Vyleťal! 
Občianska rada Radvaň obdržala od Vás zamietavé stanovisko zo dňa 25.11.2016 k našej 
požiadavke na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie pešieho prepojenia a 



verejného osvetlenia s kamerovým systémom (162827/2016/Za). Ako dôvod uvádzate, že 
nebudete separátne riešiť vybudovanie pešieho prepojenia, ktoré by sa muselo následne pri 
budovaní parkovacích miest búrať.  
Uznáte sám, že Vaša argumentácia absolútne neobstojí, nakoľko i vo Vami zaslanej obrazovej 
prílohe je jasne zakotvená poloha parkovacích miest a poloha pešieho prepojenia. Takže vôbec 
nič nebráni tomu, aby sa pešie prepojenie zrealizovalo aj pred vybudovaním parkovacích miest 
bez toho, aby sa následne muselo búrať.  
Peším prepojením sa umožní využívať voľné parkovacie miesta pri MŠ na Radvanskej ulici pre 
obyvateľov Bernolákovej ulice a zároveň sa sprístupnia aj obe materské škôlky pre matky s 
deťmi jednak z Bernolákovej ulice a jednak  od autobusovej zástavky na Sládkovičovej ulici.  
Veríme, že MsÚ disponuje tak zdatnými odborníkmi, že pešie prepojenie vyprojektuje a 
vybuduje tak, aby sa pri realizácii ďalších parkovacích miest na Radvanskej ulici nemuselo 
búrať. 
Z týchto dôvodov OR Radvaň na svojom rokovaní dňa 7.12. 2016 sa uzniesla na tom, že trvá 
na svojej pôvodnej požiadavke a žiada Mesto o zaradenie pešieho prepojenia do rozpočtu na 
budúci rok. 
 
Členovia OR na stretnutí podporili takéto stanovisko svojim uznesením. 
Prílohy: umiestnenie-garazi-a-pesieho-prechodu.JPG, odpoved-mesta-pesi-prechod.JPG 
 

Rôzne - diskusia 
Pán poslanec Kašper stručne informoval o niektorých pripravovaných investíciách na sídlisku 
Radvaň. Do konca tohto roka, resp. v budúcom roku sa budú budovať niektoré bezbariérové 
prechody, dokončí sa oprava chodníka na Kúpeľnej ulici, vybuduje sa bežecká dráha v 
školskom športovom areáli. Na škôlke sa ešte tento rok vymieňajú okná v rámci zateplovania.  
 
Zapisovateľ: Tomáš Teicher 
Predseda OR: Daniel Hanko 


