
ZÁPISNICA 
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, 

konaného dňa 4.10.2016 v budove SZU na Bernolákovej ulici 
 

PROGRAM 
 

 

Otvorenie 

Schálenie Rámcového plánu na rok 2017 

Večer seniorov 

Úprava zelene na sídlisku 

Spolupráca s OZ Kaštieľ Radvanských 

Rekonštrukcia športového areálu Základnej školy 

Spoločenské priestory v škole, denné centrum 

Podujatie - Mikuláš 

Rôzne - diskusia 

Prítomní členovia a hostia: 

Členovia:   Miroslava Kamenská, Anton Jankovič, Daniel Hanko, Soňa Orosová, Peter Rusnák, 
Marián Lietava, Lenka Lapinová, Tomáš Teicher, Anna Povinská, Anna Švecová, Erika Karová, 
Peter Novanský, Roman Miškár, Ján Chlumecký, Gabriela Tokárska, Marián Fáber, 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva:   Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. Igor Kašper, Milan 
Smädo 
 
Hostia:  Pavel Oros, pán Bystran, pán Farárik, Vojtech Zachar 
 
Ospravedlnili sa:  Martin Patúš, Maroš Vincenc, poslanci PhDr. Vladimír Sklenka, Prof. MUDr. 
Svetozár Dluholucký, CSc. 

Otvorenie 
Pán podpredseda Jankovič otvoril zasadnutie občianskej rady, ktoré bolo uznášaniaschopné.  



Schálenie Rámcového plánu na rok 2017 
 
Pani Kamenská na základe poverenia OR pripravila východiská na schválenie nového 
rámcového plánu. Po diskusii sa niektoré položky ešte upravili. 
Uznesenie: Občianska rada schválila nasledovný Rámcový plán na rok 2017: 
 

    

Názov akcie 
Mesiac 
realizácie 

Rozpočet v € 

bežné 
výdavky 

kapitálové 
výdavky 

Prenájom priestorov Január 168  

Detský karneval Február 450  

Sáčky na psie exkrementy + kôš na psie 
exkrementy 

Máj 750  

MDD v Radvani - športový deň Jún 1400  

Detské ihriská Radvaň - nákup nových 
hracích prvkov 

Máj - Jún  4600 

Prenájom internetovej stránky Júl 20  

Radvanský deň a futbalový zápas September 1250  

Večer seniorov Október 700  

Mikuláš + kultúrny program + stromček, 
osvetlenie, montáž, občerstvenie 

December 700  

Noviny December 500  

 
Rámcový plán bude možné meniť aj v priebehu roka, zmeny však musí schváliť Výbor 
mestských častí (vol. obvod 4).  



Večer seniorov 
Pani Karová stručne informovala o prípravách podujatia Večer pre seniorov. Požiadala 
prítomných, aby sa ešte zapojili do jeho príprav. Priniesla aj plagáty a požiadala členov o pomoc 
z ich distribúciou. Hostia - seniori sa môžu na akciu prihlasovať do 17.10.2016 
 

Úprava zelene na sídlisku 
Tento bod programu sa ruší pre neúčasť kompetentných zástupcov mesta. Podľa informácii 
pána poslanca Smäda by sa predstavitelia mesta mali zúčastniť novembrového stretnutia obč. 
rady. 

Spolupráca s OZ Kaštieľ Radvanských 
Pán Jankovič informoval členov o možnej spolupráci medzi OR Radvaň, Akadémiou umení a 
OZ Kaštieľ Radvanských. Stretnutia sa zúčastnili: A. Jankovič a R. Miškár (OR Radvaň), 
doc.Mgr.art.Matúš Oľha, PhD., prorektor pre rozvoj a investičnú činnosť a pani Marta 
Holécyová, sekretariát prorektorov AU. Na rokovaniach dohodli možnosti neformálnej 
spolupráce pri organizovaní spoločensko - kultúrnych podujatí OR a naplňovaní cieľov OZ 
Kaštieľ Radvanských. 

Rekonštrukcia športového areálu Základnej školy 
Pán.Jankovič informoval o dokončení štúdie rekonštrukcie športového areálu ZŠ Radvanská 1. 
Štúdiu realizoval Odbor územného plánovania a architekta mesta (Ing.arch. 
Letovanec,Ing.arch.Lapín). Pre ďaľšiu realizáciu štúdie je zodpovedné Oddelenie investičnej 
výstavby a riadenia projektov (ORA IP - Ing.Brieda). 
 
Pán poslanec Kašper informoval, že na rekonštrukciu školy je vyčlenených približne 650 tisíc 
eur, z toho je veľká časť z eurofondov. Z toho 130 tisíc eur je určených na úpravy v exteriéri 
(ohradené detské ihrisko v areáli školy). V šporotovm areáli sa budúci rok bude budovať 
ľahkoatletická dráha, do konca tohto roka bude hotový projekt. 
 

Spoločenské priestory v škole, denné centrum 
Podľa pani Priehodovej denné centrum nie je súčasťou europrojektu na rekonštrukciu Základnej 
školy v Radvani. Využívanie priestorov školy pre potreby spoločenských podujatí je ohrozené. 



Stalo sa to napriek tomu, že Občianska rada má už 1 rok podanú žiadosť o jeho zriadenie. Pán 
Kašper prisľúbil stretnúť sa s pánom Mgr. Beňačkom, PhD. (odbor školstva Mesta) ohľadom 
možného zriadenia denného centra.  
Poverenie: pán Jankovič napíše novú žiadosť na mesto ohľadom zriadenia denného 
centra pre potreby komunity obyvateľov Radvane. 
 

Podujatie - Mikuláš 
Predbežný termín podujatia je 3.12.2016.  
Poverenie: pán predseda Hanko napíše žiadosť vedeniu Slovenskej zdravotníckej 
univerzity. Občianska rada žiada o bezplatné poskytnutie spoločenských priestorov SZU 
v Radvani pre potreby podujatia pre deti.  Je možné, že podujatie sa bude dať uskutočníť aj 
v priestoroch základnej školy. Občianska rada zistí obidve alternatívy. 

Rôzne - diskusia 
Pán Bystran (hosť) predstavil návrh obyvateľov bytovky na Bernolákovej ulici (nepárne čísla). 
Návrhy  sa týkajú presunu umiestnenia garáží zo svahu pod bytovkou do lokality pri železničnej 
stanici (parcela č. 4113). Pán Jankovič prečítal žiadosť nahlas všetkým prítomným.  
Uznesenie: Občianska rada podporuje návrh na presun garáží. Do žiadosti vypracovanej 
obyvateľmi sa doplnia nasledovné argumenty: 

● Vo svahu pod Bernolákovou ulicou je zaplombovaný prameň, ktorý môže 
spôsobiť výrazné zvýšenie investičných nákladov resp. aj ohrozenie statiky 
bytového domu č. 167. 

● parkovací dom pri železničnej stanici by bol vhodný aj ako súčasť plánovaného 
integrovaného prestupišťa dopravy a záchytný bod pre automobilistov 
prichádzajúcich do mesta od juhu. 

 
List s požiadavkami obyvateľov bytovky a stanoviskom OR je prílohou tejto zápisnice. List bude 
zaslaný aj kompetentným predstaviteľom mesta. Pán Bystran pripomenul, že parkovaciu politiku 
je možné pripomienkovať do 31.10. 2016. 
 
Pán poslanec Smädo informoval, že do Banskej Bystrici príde minister životného prostredia SR. 
Stretne sa s predstaviteľmi mesta ako aj obyvateľmi ohľadom plánovanej výstavby malých 
vodných elektrárni na Hrone. Plánovaná je výstavba v Iliaši a vo Vlkanovej. Je veľmi dôležité, 
aby obyvatelia vyjadrili svojou prítomnosťou svoj postoj. Ak sa obyvatelia nezomknú, tak štátne 
orgány pravdepodobne schvália výstavbu, ktorá poznačí celé generácie. Stretnutie s ministrom 
bude v Šalkovej dňa 27.10.2016. Pani Priehodová dodala, že elektrárne sú stále súčasťou 
koncepcie, ktorá zatiaľ nie je schválená. 
 



Pán Kašper rokoval s predstaviteľmi mesta ohľadom možného riešenia intenzívnej dopravy na 
Bernolákovej ulici. Ide o cestu z Kúpeľnej cesty smerom k Novamedu. Predstavil prítomným tri 
možnosti riešenia problému: 

● Osadenie stavebných retardérov 
● Označenie cesty ako jednosmerky 
● Osadenie značky “Prejazd zakázaný” pre vodičov, ktorí nebývajú na danej ulici 

Prítomní členovia a hostia navrhli ešte ďalšie možné riešenie, ktoré schválili aj uznesením: 
Uznesenie: Občianska rada žiada o osadenie značky pre obmedzenie rýchlosti na 30 
km/hod na danú cestu. Pán Kašper tento návrh ešte prerokuje s mestom, Občianska rada sa k 
problému môže vrátiť na nasledujúcom stretnutí. 
 
Pán Rusnák sa opýtal na rokovania ohľadom protihlukovej steny a protopovodňovej ochrany. 
Podľa pána Smäda sa kompetentný predstaviteľ (pán Balič) bude môcť zúčastniť 
novembrového stretnutia Občianskej rady. 
 
Členovia sa predbežne dohodli, že pri schvaľovaní Investičných akcií bude medzi priority 
zaradená aj oprava obrubníkov okolo detského ihriska pred bytovkou Bernolákova 30-38. 
(Členovia požiadajú aj pani Ing. Hláčikovú z Mesta o nacenenie). 
 
V súvislosti s chýbajúcimi spoločenskými priestormi pán Rusnák pripomenul už existujúci návrh 
Občianskej rady. Dňa 3.5.2016 schválila OR dokument “Požiadavky a podnety OR Radvaň  
na zapracovanie Zmien a doplnkov územného plánu mesta B. Bystrica”.  Súčasťou návrhov v 
dokumente je aj nasledovná požiadavka: “Navrhujeme pri evanjelickom kostole, v priestore 
súčasného tenisového kurtu, vytvorenie verejného zhromažďovacieho priestoru - Radvanského 
námestíčka”.  (podrobnosti viď zápsinica z 3.5.2016) 
 
Pán Jankovič informoval o stretnutí s pánom poslancom  PhDr.Vladimírom Sklenkom a jeho 
ochote pomôcť Občianskej rade pri uskutočňovaní podujatí z pohľadu histórie Radvane (napr. 
Večer stretnutia seniorov, Radvanský deň, apod.). Zároveň daroval OR  svoju publikáciu 
Radvaň (monografia). 
 
Pán Rusnák pozval hostí na akciu “Zatváranie Bánoša”. Podujatie sa uskutoční 15.10. 2016 v 
areáli SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. 
 
Zapisovateľ: Tomáš Teicher 
Predseda OR: Daniel Hanko 


