
Zápisnica  z     verejného zasadnutia Občianskej rady zo dňa 9.2.2017

Miesto zasadnutia: ZŠ Radvanská č.1

Prítomní: Prezenčná listina 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie ( p. Hanko predseda Obč.rady )
2. Činnosti Občianskej rady 2016   (p. Miškár)  

Pripravované  akcie  na rok 2017  (p. Miškár)
      3.   Činnosti poslancov za Radvaň ( poslanec MsZ p. Smädo )
      4.    Investície  (poslanec MsZ p. Kašper)
      5.    Vyjadrenia ( poslanec MsZ p. Dluholucký)
             - krčma Radvanská, kaštieľ Radvanských, park
      6.    Vyjadrenia (poslankyňa MsZ p. Priehodová)
             - poďakovanie za činnosť Občianskej rady
             - výzva na občanov k smerovaniu otázok na hostí 

Hostia:

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Jakub Gajdošík, I. viceprimátor mesta
Martin Turčan , II. viceprimátor mesta
Ľubomír Motyčka, poslanec MsZ
Svetozár Dluholucký, poslanec MsZ
Milan Smädo, poslanec MsZ
Ľudmila Priehodová, poslankyňa MsZ
Pavol Bielik, poslanec MsZ
Igor Kašper,, poslanec MsZ
Hana Kasová, poslankyňa MsZ

Príhovor primátora mesta a jeho body:

- poďakovanie za pozvanie
- informácie ohľadom rekonštrukcie troch materských škôl
- vybudovanie MŠ v ZŠ Radvanská
- vybudovanie odbornej učebne v ZŠ Radvaň
- dobudovanie školského areálu v ZŠ Radvaň
- dobudovanie autobusovej stanice
- vyriešenie jamy pri MsÚ
- vytvorenie kultúrno-kreatívne centra
- získanie investora na priemyselný park
- opravenie dopravnej infraštruktúry 
- upravenie zelene mesta
- navýšenie finančných prostriedkov pre podnik ZAaRES 
- rekonštrukcia Radvanského kaštieľa (interiér a exteriér)
- dobudovanie z fondov park Radvanských



- vybudovanie protihlukovej steny na diaľnici 

Diskusia :

1. vystúpil p. Moravčík k otázke na protihlukovú stenu, k otázke parkovacej politike, 
a vybudovanie korčuliarskej dráhy , treba dobudovať športový areál v Radvani, aby 
sme viedli deti k športu 

- odpoveď p. Noska, k hlukovej stene prebehli stretnutia je v riešení, k dráhe, že bude 
dokončená pre rodiny s deťmi, bude sa nachádzať v okolí pamätníka SNP 
s prepojením na Sliač ( problém je s majiteľmi pozemkov, rôzni vlastníci t.z. že nie sú 
pozemky majetkom mesta, je to v riešení , oznámil, že bude investícia na športové 
ihriská pre občanov v sume 200 000,- eur

- vystúpil p. Smädo ku korčuliarskej dráhe a cyklotrase s tým, že je problém - 
majiteľom pozemku je Družstvo Kráľová, je to v jednaní na dobrej ceste 

- vystúpil. p. Motyčka s tým že, je to zastavené pre VÚC, z ktorého strany nie je záujem

2. vystúpil p. Turčan, s tým, že sa plánuje výstavba polyfunkčnej haly v areáloch ZŠ
3. vystúpil p. Gajdošík , že treba zvýšiť parkovanie pri MŠ s prepojením až na 

Kalinčiakovu ulicu, kde má mesto v pláne odkúpiť kotolňu a na mieste  riešiť 
parkovanie. Lepšie využiť aj plochy na Poľnej ulici. Využívanie parkoviska pri 
Novamede. 

Vyjadrenie k Pršianskej ceste:
- p. Badinská sa vyjadrila, že nemajú chodník, stromy a kríky prerastajú do cesty, čo je 

veľmi nebezpečné územie 
- p. Súlovcová túto skutočnosť tiež potvrdila, a navrhla poopilovanie konárov 

siahajúcich do cesty 
-
Odpoveď: p. Noska – uvedená cesta patrí pod VÚC, prebehlo rokovanie s VÚC 
a urbariátom , s tým, že sa to má uhradiť z prostriedkov  VÚC 
Odpoveď: p. Kašpera – uvedený problém je už v riešení dlhšiu dobu, s tým, že to bolo 
pozastavená z dôvodu majetkoprávnych vzťahov 
Odpoveď: p. Smäda: - dohoda už bola daná, že cesta od Kremničky do Radvane bude 
majetkom VÚC, s tým, že cesta na Pršiansku terasu bude majetkom mesta, a následne by 
sa mala vybudovať jednosmerná cesta s chodníkom 
Odpoveď: p. Gajdošíka – v rozpočte VÚC boli  na uvedený problém vyčlenené finančné 
prostriedky, s tým, že ale nedošlo k uvedenej dohode, ale len k drobným úpravám tzv. 
zaplátaním 

Vystúpil p. Bystran: Poďakoval Občianskej rade, poslancom a primátorovi za podporenie 
petície za udržanie svahu pod Bernolákovou ulicou

- uviedol, že bolo vyrúbaných veľa stromov, s tým, že bolo vyrúbaných aj veľa 
zdravých stromov 

Vystúpil p. Wágner: skritizoval údržbu chodníka na Poľnej, ihrisko taktiež, a strechy nad 
kontajnermi (že kde sú ?)

- odpoveď p . Noska -  treba podať podnet na MsÚ, kde stačí aj malé foto a problém sa 
bude riešiť 

Vystúpila p. Badinská: kritizovala zanedbané schody k pošte v Radvani



- odpoveď p. Smäda – je tam súkromný majiteľ, ale je to v riešení je tu už vypracovaný 
projekt 

Vystúpil p. Miškár: čo s priestormi v okolí furmanskej krčmy? 
- odpoveď p. Gajdošíka: - je to zložitá situácia majetkovo, ale majiteľ má záujem sceliť 

pozemky a urobiť nápravu
- odpoveď p. Noska – je tu ešte problém s pamiatkármi
- odpoveď p. Miškára – uvedených pozemkov je vlastník p. Urbáni  
- odpoveď p. Noska – zdržovanie ľudí na uvedenom pozemku je so súhlasom majiteľa 

pozemku 

Vystúpil p. Moravčík: položil otázku, čo s prechodom od Kauflandu k bývalému 
Obchodnému domu je nehygienické, špinavé a nebezpečné 

- odpoveď p. Noska – majiteľom je súkromná osoba - sľúbila nápravu  

Vystúpil p. Dluholucký : vyzdvihol prácu 4 chlapcov – aktivistov , ktorí vybudovali lyžiarsky 
vlek z vlastných finančných prostriedkov na Kalinčiakovej ulici  

- odpoveď p. Noska – prebehlo stretnutie a následne sa dohodli na podpore MsÚ s tým, 
že bude uhrádzať elektrickú energiu na uvedený vlek 

Vystúpil p. Jankovič : položil otázku k Dennému centru pre seniorov? A navrhol, že by to 
bolo možné v priestoroch pri Terape, prízemie na nám Ľ. Štúra 

- odpoveď p. Noska: - na uvedené priestory bude spravená obhliadka, s tým, že sa 
potom vyjadrí k uvedeným priestorom, či zodpovedajú pre Denné centrum

Vystúpil p. Jankovič: navrhol správcu pre športové vybudované ihriská pri ZŠ, s tým že, 
uvedený správca by sa staral kompletne o čistotu a poriadok na ihriskách 

- ďalej navrhol z projektu športového ihriska vyňať priestor pre vrh guľou 
- odpoveď p. Turčan: - projektová plocha sa buduje postupne, v roku 2017 bude 

vybudovaná bežecká dráha, a v roku 2018 sa bude postupne dobudovávať 

Vystúpil p. Smädo:  zhrnul, čo všetko Obč. rada má v pláne, s tým, že nechceme malé vodné 
elektrárne  k tomu bola spisovaná petícia 

Vystúpila p. Priehodová: všetky pripomienky k protihlukovej stene je treba nutné podať do 
21.2.2017 

Vystúpila p. Karová: položila otázku kedy bude vytvorená MŠ v ZŠ v Radvani 
- odpoveď p Noska : - budovanie je naplánovane na začiatok letných prázdnin 

Záver:
P. Hanko poďakoval za účasť všetkým prítomným a za uvedenú diskusiu z verejného 
zasadnutia 

V Banskej Bystrici dňa 18.2.2017

Zapísala Nadežda Bieliková, členka Obč. rady 



 

 


