ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,
konaného dňa 7.6.2016 v budove SZU na Bernolákovej ulici

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Investičné akcie na rok 2016
Kontrola uznesení a poverení
Organizovanie MDD v Radvani
Organizácia práce Občianskej rady
Rôzne

Prítomní členovia a hostia:
Členovia:
Miroslava Kamenská, Anton Jankovič, Soňa Orosová, Peter Rusnák, Marián Lietava,

Lenka Lapinová, Tomáš Teicher, Anna Povinská, Ján Moravčík

Poslanci mestského zastupiteľstva:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Milan Smädo

Hostia: 
Pavel Oros, Ján Vicen
Ospravedlnili sa: 
Daniel Hanko, Erika Karová, Peter Novanský, Roman Miškár, Martin Patúš,
Ján Chlumecký, Maroš Vincenc, Gabriela Tokárska, Marián Fáber, Anna Švecová, p. poslanci
PhDr. Vladimír Sklenka, PhD, Ing. Igor Kašper, MUDr. Svetozár Dluholucký

Otvorenie
Pán podpredseda Jankovič otvoril zasadnutie občianskej rady. Rokovanie nebolo
uznášaniaschopné, keďže sa ho nezúčastnila nadpolovičná väčšina členov občianskej rady.

Investičné akcie na rok 2016
Pán Jankovič a pani Kamenská sa deň pred stretnutím OR stretli s pani Ing. Renátou
Hláčikovou, ktorá je vedúcou Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.
Spolu skontrolovali priamo v teréne niektoré problémové úseky na sídlisku a konzultovali
možné opravy.
Na občianskej rade sa prítomní dohodli na nasledovných prioritách pre rok 2016:

1. Ihrisko na Radvanskej ceste (pod školským areálom)
2. Bezbariérové obrubníky na prechodoch pre chodcov
3. Oprava chodníka na Bernolákovej ulici  párne čísla (západná strana ulice pri
panelákoch  chodník severojužným smerom).
1.Ihrisko na Radvanskej ceste
Pani poslankyňa Priehodová informovala, že asi bude treba navýšiť aktuálny rozpočet pre túto
investíciu (momentálne 4 900 eur). Objavili sa komplikácie s úpravou podkladového betónu.
2. Bezbariérové prechody
Pravdepodobne sa budú tvoriť 3 bezbariérové prechody na území Radvane (cenový odhad
podľa pani Hláčokovej: spolu 5 000 až 6 000 eur). Prechod na Poľnej sa bude financovať iným
spôsobom v rámci rozsiahlejšej rekonštrukcie na tejto ulici.
3. Oprava chodníka na Bernolákovej ulici  n
avrhli na dnešnom stretnutí pani Lapinová a pán
Oros
Ostatné návrhy, ktoré sa z rôznych dôvodov nebudú tento rok realizovať:
Chodník od garáží pri R1 smerom ku Kúpeľnej ceste  
tento chodník zrejme neprešiel
riadnym stavebným konaním a ide len o provizórne riešenie. Na rekonštrukciu chodníka by bolo
potrebné získať stavebné povolenie, príp. ďalšie povolenia. Pán Rusnák pripomenul, že na
tomto úseku sa bude budovať aj cyklotrasa.
Vjazd pod Jednotou, chodník pri Jednote: P
ozemky okolo obchodu Jednota majú zložité
vlastnícke vzťahy. Úsekom pod obchodom takisto prechádzajú ťažké kamióny, ktoré cestu
rýchlo poškodia. Pani Hláčiková prisľúbila, že aspoň sa pokúsia vyrovnať nerovný povrch pri
vjazde od cesty ku obchodu COOP Jednota a to počas opravy cesty, ktorú by mali realizovať
budúci rok, po zimnom období. Tento stav musíme jej pripomenúť začiatkom roka 2017, aby si
ho zaradila do opráv na rok 2017.
Schody a chodník pod poštou  č
lenovia rady počkajú na návrat pána predsedu Hanka, ktorý
už rokoval s majiteľom pozemku. Podľa najnovším informácií už nie je majiteľkom pán Finďo.
Rovnako podľa všetkého mesto neregistruje žiadnu žiadosť na rekonštrukciu (alebo výstavbu)
schodov. Je potrebné zistiť zámer nových majiteľov. Ak neprejavia záujem, chodník a schody
môže opravovať aj mesto, aj keď ide o súkromný pozemok.
Chodník na Kúpeľnej ceste pri bytovke Bernolákova ul. (nepárne čísla)  
úsek bude
rekonštruovaný tento rok v lete z iných zdrojov mesta. Nemusia sa použiť financie z
Investičných akcií OR.

Niektorí prítomní členovia spomenuli aj ďalšie návrhy na investičné akcie:

●
●

Pani Povinská  chodník na ulici Nám. Ľ. Štúra (č. 15  20)
Pán Oros, pani Orosová, pani Lapinová  chodníky na Bernolákovej ulici medzi
panelákmi párnych čísiel. Podľa prítomných poslancov sa tu bude najprv opravovať
kanalizácia.
Tieto návrhy na investičné akcie sa budú zrejme schvaľovať a realizovať budúci rok.
Na tých úsekoch, kde nie sú vysporiadané pozemky, bude občianska rada žiadať mesto o
riešenie problému.
Poverenie: Pán Jankovič napíše žiadosť na mesto, aby mesto iniciovalo rekonštrukciu
chodníkov na tých miestach, kde nie sú vysporiadané pozemky. V prípade súkromného
vlastníctva pozemkov žiadame mesto, aby v záujme obyvateľov rokovalo s ich
vlastníkmi. Žiadosť bude zaslaná na mesto po návrate pána predsedu pána Hanka.

Kontrola uznesení a poverení
Na minulom stretnutí OR žiadala o informácie ohľadom protipovodňových a protihlukových
opatrení. Pán Rusnák dnes informoval, že pán primátor pripravuje verejnú diskusiu s
obyvateľmi. Témou diskusie bude výstavba protihlukovej steny a protipovodňové opatrenia.
Prítomní budú aj kometentní predstavitelia zodpovedných inštitúcií.
Propagácia sponzorov  
pán predseda Hanko bol na májovom stretnutí poverený získať
informácie o pravidlách propagácie sponzorov a spoluorganizátorov podujatí. Pán predseda je
v súčasnosti odcestovaný v zahraničí. Pani Priehodová sľúbila získať informáciu od pána
poslanca Kašpera. Pán Jankovič pripomenul, že mesto pripravuje nové zásady propagácie, nie
sú ale ešte vo finálnej podobe.
Problémy pri bytovke na Bernolákovej ulici (nepárne čísla)  n
a minulom stretnutí
občianskej rady boli prítomní aj hostia  obyvatelia tejto bytovky. Upozornili na viacero
nedostatkov vo svojom okolí (vid zápisnica z minulého mesiaca). Uplynulý mesiac sa s nimi
niekoľkokrát stretol pán poslanec Smädo. Spolu sa snažili vybaviť svoje požiaddavky na
mestských inštitúciach. Pán Smädo informoval, že tento rok sa bude pri tejto bytovke vysádzať
zeleň. Rovnako sa vyrieši aj problém s osvetlením pri tejto bytovke (osvetlí sa okolie zastávky
na Kúpeľnej ulici, ako aj druhý koniec bytovky).
Na minulých zasadnutiach obč. rady sa spomínali aj problémy s premávkou na Bernolákovej
ulici (cesta popri bytovke s nepárnymi číslami). Keďže problém stále ostáva nevyriešený,
prítomní členovia sa rozhodli napísať ešte jednu žiadosť na mesto.
Poverenie: pani Lapinová napíše v mene občianskej rady žiadosť na dopravný
inšpektorát a Mesto s nasledovnými požiadavkami:
Žiadame mesto o zákaz vjazdu nákladných vozidiel na tejto ceste
Žiadame mesto o obmedzenie rýchlosti pre všetky vozidlá na tejto ceste

Organizovanie MDD v Radvani
Pani Kamenská informovala o prípravách podujatia “Medzinárodný deň detí v Radvani”.
Informovala o priebežnom rozpočte ako aj pripravovaných atrakciách. Vyzvala ešte prítomných
na pomoc s prípravou tohto podujatia.

Organizácia práce Občianskej rady
Pán Jankovič informoval o návrhu činnosti pracovných skupín. Návrh bol zaslaný členom rady
už pred samotným stretnutím emailom, dňa 3. júna 2016. Občianska rada dnes nebola
uznášaniaschopná, nemohla preto tento dokument schvaľovať hlasovaním.
Poverenie: Tomáš Teicher pripraví elektronický dokument, v ktorom sa každý člen môže
vyjadriť, v ktorej pracovnej skupine by chcel pracovať.

7. Rôzne
●

●
●

●

Občianska rada zaznamenala, že na Bernolákovej ulici (30  38) sa šíri prospekt, ktorý je
napísaný v mene občianskej rady. Plagát obsahuje informácie o výstavbe
viacgeneračného ihriska a rušenia parkoviska. Občianska rada pritom takýto plagát
nepripravila ani neschálila. OR upozorňuje, že nejde o návrh občianskej rady.
Poverenie  správca webu Tomáš Teicher uverejní upozornenie aj na webovej
stránke obč. rady
Pán Jankovič upozornil, že sa treba poponáhľať s prípravou Radvanského dňa, keďže o
chvíľu začínajú prázdininy a komunikácia so školou bude obmedzená
Pán Oros s pánom Moravčíkom pôjdu skontrolovať stav obrubníkov na ihrisku na
Bernolákovej ulici (30  38) a navrhnú možný spôsob opravy. Pán Oros zistí, či sa nájde
dostatočný počet dobrovoľníkov na rekonštrukčné práce.
Pán Jankovič pošle členom rady emailom plány rekonštrukcie školského športového
areálu

Zapisovateľ: Tomáš Teicher
Podpredseda občianskej rady: Anton Jankovič
Dňa: 7.6.2016

