
ZÁPISNICA 
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, 

konaného dňa 10.1.2017 v budove SZU na Bernolákovej ulici 
 

PROGRAM 
 

Otvorenie 

Plánované podujatia a investičné akcie 

Príprava podujatia Radvanský karneval 

Informácie ohľadom spravodaja OR 

Návrh na verejné stretnutie s občanmi 

Predstavenie projektu z participačného rozpočtu 

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, Peter Rusnák, Marián Lietava, Martin Patúš, Miroslava Kamenská, Ján Chlumecký, 
Maroš Vincenc,  
 
Poslanci mestského zastupiteľstva:   Ing. Igor Kašper, PhDr. Vladimír Sklenka, Milan Smädo 
 
Ospravedlnili sa:  Ján Moravčík, Marián Fáber,  

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

Plánované podujatia a investičné akcie 
 
Pán poslanec Smädo sa dohodol s Občianskou radou, že členovia OR môžu do pondelka 
16.1.2017 navrhnúť niektoré poškodené chodníky na rekonštrukciu. Tieto potom môžu byť 
opravené v rámci “infraštruktúrnych investícií”. Okrem týchto investícii Občianska rada pripraví v 
nasledujúcich mesiacoch aj plán na Investičné akcie (rozpočet 30 tisíc eur). 



Stretnutie pracovnej skupiny OR pre investície a rozvoj - piatok 13.1.2016 o 16-tej hodine 
v Aston caffe. 
Pán poslanec Kašper pripomenul plán dokončiť opravu chodníka na Kúpeľnej ceste, smerom k 
Sládkovičovej ulici (mimo rozpočtu investícii cez OR). 

Príprava podujatia Radvanský karneval 
Členovia OR zvolili za garanta podujatia pani Karovú. Pani Bieliková zistí možné termíny 
využitia priestorov ZŠ.  
Dodatok k zápisnici: Deň po stretnutí OR sa určil aj termín Radvanského karnevalu na 
11.2.2017 

Informácie ohľadom spravodaja OR 
O príprave spravodaja informoval v mene redakčnej rady pán Rusnák: 
- obsah prvej, titulnej strany o OR spracuje Roman Miškár 
- vnútro - realizované podujatia a investičné akcie - spracuje Erika Kárová v spolupráci s pani 
Kamenskou 
- zadnú stranu - o priebehu rokovaní OR - Tomáš Teicher 
- vnútorný vkladací list bude obsahovať informácie o Radvani -  "viete, že...?", spracovaný p. 
Rusnákom v spolupráci s poslancom V. Sklenkom a informáciu o projektoch pre participatívny 
rozpočet - spracuje P. Rusnák,  
- vnútorný vkladací list  - na druhej strane - o dlhodobých aktivitách OR (denné centrum, 
športový areál školy, parkovacia politika, doplnky k územnému plánu) - Anton Jankovič a Peter 
Rusnák. 
 
Stretnutie redakčnej rady - 17.1.2016 o 18-tej hodine v Aston caffe. 

Návrh na verejné stretnutie s občanmi 
Pán Rusnák predstavil myšlienku na zorganizovanie verejného stretnutia kompetentných 
predstaviteľov mesta s občanmi. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť v budove ZŠ. Členovia sa 
predbežne dohodli na termíne 9.2.2017. Predbežne sa taktiež dohodlo, že v prípade takéhoto 
mimoriadneho stretnutia sa vo februári neuskutoční riadne zasadnutie Občianskej rady. 
Občianska rada pozve na stretnutie s občanmi primátora mesta, pána Jána Nosku, ako aj iných 
kompetentných predstaviteľov mesta. Pán poslanec Kašper navrhol konzultovať stretnutie aj s 
poslancami MsZ. 



Predstavenie projektu pre participačný rozpočet 
Projekt pre participatívny rozpočet predstavil pán Roman Miškár. Žiadosť o dotáciu bude žiadať 
občianske združenie Za dôstojnú Radvaň. Pôvodným zámerom bolo žiadať financie na 
vytvorenie spoločenského priestoru neďaleko Radvanského kaštiela (pri budove SZU). Pre 
niektoré problémy by sa ale tento zámer nepodarilo uskutočniť tento rok. Jedným z problémov 
je vlastníctvo pozemkov - tie momentálne vlastní Slovenská zdravotnícka univerzita. 
Pán Miškár informoval, že občianske združenie v spolupráci s OR prihlási do participatívneho 
rozpočtu dva projekty: 
a) outdoorové ihrisko na Poľnej ulici 
b) plánovanie verejných priestorov  

Rôzne - diskusia 
Peší prechod od bývalej Furmanskej krčmy ku ZŠ:  
Pán Lietava otvoril túto tému. Pán Smädo pripomenul, že už existuje podchod na tomto mieste. 
Prítmoní poznamenali, že je momentálne v zlom stave a treba ho vyčistiť. 
 
Doprava cez Bernolákovu ulicu 
Pán poslanec Smädo prisľúbil pomoc s riešením problému. Členovia OR navrhli osadenie 
značky (obmedzenie rýchlosti na 30 km /h), neskôr sa možno podarí zariadiť aj retardéry. 
 
Anketa pre obyvateľov Radvane 
Pán Rusnák v mene redakčnej rady informoval o pláne pripraviť anketu. Anketa bude 
elektronická, zverejnená na webe OR, jednotlivé otázky sa ešte pripravia. 
 
Práca v pracovných skupinách 
Pán Jankovič opäť vyzval členov, aby sa zapísali aspoň do jednej z pracovných skupín a aby v 
nich aktívne pôsobili. 
 
Rokovanie výboru mestských častí - volebný obvod č. 4 
Pán poslanec Kašper pozval na stretnutie výboru dňa 12.1.2017 o 16:00 hod. v Komunitnom 
centre Fončorda, Havranské 9 
 
Zapisovateľ: Tomáš Teicher 
Overovateľ: Roman Miškár 
Predseda OR: Daniel Hanko 


