
Stanovisko OR Radvaň 
k výsledkom rokovania zástupcov OR s vedením Mesta dňa 
6.4. 2017

Občianska rada Radvaň na svojom zasadnutí dňa 2.5. 2017 prerokovala výsledky 
pracovného stretnutia svojich zástupcov s vedením Mesta k návrhu námetov 
a požiadaviek OR Radvaň na roky 2017-18 (pozri výsledky rokovania v prílohe) a prijala
nasledovné stanovisko k jednotlivým bodom:

A1 - Starý PRIOR (TESCO) na Štúrovom námestí:
Požadujeme informovať OR hneď ako investor- majiteľ predloží oficiálny zámer 
realizácie

A2 - Barczyovsky kaštieľ a jeho okolie:
Navrhujeme, aby Mesto určilo termín dokedy vykoná preverenie vlastníckych vzťahov 
a pripraví návrh riešenia úpravy rybníka a parku. Ten následne predloží na rokovanie 
OR.  

A3 - Zámer výstavby polyfunkčného domu Tulipán:
Podľa našich informácii, je toto územné rozhodnutie napadnuté na súde a vo vydanom
územnom rozhodnutí nebol daný súhlas na vymedzenie parkovacích plôch pri bývalom
Tescu. Žiadame obratom informáciu o skutočnom stave a o právoplatnosti územného 
rozhodnutia. Občania s umiestnením polyfunkčného domu Tulipán rozhodne nesúhlasia
a nesúhlasia ani so záberom plôch zelene a parkovacích miest.   Trváme na spätnom 
odkúpení pozemku späť pre Mesto, resp. poskytnutie náhradného pozemku 
investorovi. Táto investícia je vážnym zásahom do kvality života obyvateľov Radvane 
a neúmerne zaťaží už aj tak dopravné preťaženie sídliska. 

A4 - Znefunkčnený a zanedbaný peší podchod popod Sládkovičovu 
ulicu:
Požadujeme stanovenie termínu do kedy Mesto preverí reálnosť obnovenia podchodu, 
vrátane navrhovaných bezpečnostných opatrení.

A5 - Zdevastovaná plocha okolo trafostanice:
Žiadame, aby Mesto stanovilo termín dokedy uskutoční rokovania so SZU a ako vyrieši 
možnosti vytvorenia verejného námestia. Vybudovanie zhromažďovacieho  verejného 
priestoru v tejto lokalite nie je len  najfrekventovanejšou požiadavkou  obyvateľov 
Radvane, ale veríme, že je to aj v záujme mesta, aby v tejto cennej lokalite v strede 
sídliska vedľa kostola, kaštieľa , zariadenia SZU vznikol kultivovaný verejný 
reprezentačný priestor.

A6 - Rozbité schodiská:
Navrhujeme, aby Mesto stanovilo termín dokedy vykoná preverenie vlastníckych 
vzťahov a pripraví návrh riešenia. Ten následne predloží na rokovanie OR.

A7 - Zberné miesta komunálneho odpadu:
Sme si vedomí, že príprava zmeny systému triedenia a zberu odpadu si vyžaduje 
určitý čas na prípravu a realizáciu. Veríme však, že Mesto pri návrhu harmonogramu 
realizácie ucelených mestských lokalít zohľadní významnú polohu Radvane v rámci 
širšieho centra mesta a Radvaň bude prvou mestskou časťou, kde sa uskutoční 
prestavba kontajnerových stáni. 

B1 - Denné komunitné (občianske) centrum:



Požadujeme určenie konkrétneho termínu dokedy Mesto preverí možnosti umiestnenia 
denného centra v rámci ZŠ Radvanská. OR uprednostňuje využitie pavilónu B, 
prípadne školského bytu 

B2 - Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Radvanská 1:
Doporučujeme, aby Mesto prostredníctvom poslancov, alebo priamo informovalo OR 
o termínoch realizácie jednotlivých etáp rekonštrukcie a dostavby školského 
športového areálu a zároveň požadujeme, aby bola zo strany Mesta zabezpečená 
údržba a prevádzka športového areálu.

B3 - Verejný priestor pre spoločenské aktivity:
Žiadame, aby Mesto potvrdilo, či vymedzenie lokality v centre Radvane – medzi 
kaštieľom, kostolom a zariadení SZU bude v zahrnuté do najbližšieho návrhu zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta ako verejné pešie priestranstvo – Radvanské 
námestie.

B4 - Rozšírenie a skvalitnenie plôch zelene:
Navrhujeme, aby Mesto určilo termín dokedy vykoná preverenie možnosti realizácie 
relaxačného parku pri cyklotrase vedľa Radvanskej cesty (pod svahom), vrátane 
vybudovania zbernej nádrže na dažďovú vodu

B5 - Obmedzenie dopravy a riešenie parkovania:
Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom vo výške cca 5,8 mil. EUR. 
Navrhujeme, aby sa časť z týchto financií presunula i na riešenie dopravy a parkovania
Radvani. Potreby zozbierané od občanov sú uvedené v texte. OR považuje za prioritné 
dobudovanie parkovania na Poľnej a Radvanskej. Požadujeme informovať OR 
o rozhodnutiach Mesta týkajúcich sa dostavby parkovísk v Radvani.

B6 - Oprava chodníkov a dobudovanie peších trás:
Chápeme záujem mesta dobudovávať ucelené celky, ale občania Radvane majú iné 
prioritné potreby než sú obojstranné chodníky na Kúpeľnej ulici (Zvolenskej ceste). Tie 
sú minimálne využívané občanmi Radvane a zdevastovanejšie a využívanejšie 
chodníky sa neopravujú.  V bode B6 sú presne zhrnuté priority obyvateľov Radvane na 
investície do infraštruktúry. OR nesúhlasí ani s ponukou Mesta združenia financií Mesta
a OR na obnovu komunikácii okolo MŠ Radvanská 26 v tomto roku, vzhľadom k tomu, 
že sa pripravuje prestavba tejto MŠ a tieto investície by bolo vhodné zrealizovať až po 
rekonštrukcii MŠ. Trváme aj na potrebe vybudovania schodiska na radvanskom moste 
na druhej strane R1 z dôvodu pešieho sprístupnenia Hrona a občianskej vybavenosti 
na Zvolenskej ceste. Vítame  ponuku úzkej spolupráce s oddelením údržby komunikácii
MsÚ a veríme, že Mesto bude viac vychádzať v ústrety potrebám občanov Radvane 
než doteraz.

B7 - Príprava výstavby parkovacích domov:
OR Radvaň dúfa, že Mesto dodrží svoj prísľub a každá príprava výstavby parkovacích 
domov bude vopred predložená na diskusiu občanom.  

Záverom – očakávame, že Mesto v čo najkratšom čase zareaguje na naše stanovisko 
a hlavne spresní termíny prisľúbených riešení. Zároveň chceme požiadať, aby 
k obhliadke a riešeniu aktivít v bode A4, A5, A6, A7, B1, B4, B5 a B6 boli prizvaní 
zástupcovia Občianskej rady Radvaň 

V Banskej Bystrici 2.5.2017



Daniel Hanko, predseda OR Radvaň

Príloha: Výsledky rokovania s primátorom a prednostom MsÚ BB dňa 6.4.2017 k 
súhrnu podnetov a požiadaviek OR Radvaň na roky 2017-2018


