
ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,

konaného dňa 5.4.2016 v budove SZU na Bernolákovej ulici

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady
2. Voľba podpredsedu občianskej rady 
3. Výrub stromov na Námesti Ľudovíta Štúra
4. Rekonštrukcie v budove základnej školy
5. Detské ihriská v Radvani
6. Prechody pre chodcov na Sládkovičovej ulici
7. Investičné akcie
8. Diaľničný obchvat a protihluková stena
9. Rôzne
10. Pozvánky na podujatia a akcie

Prítomní členovia a hostia

Členovia:  Miroslava  Kamenská,  Erika  Karová,  Anton  Jankovič,  Soňa  Orosová,  Peter
Rusnák, Marián Lietava, Lenka Lapinová, Tomáš Teicher, Peter Novanský, Roman Miškár,
Martin Patúš, Anna Povinská, Daniel Hanko, Jozef Seko, Ján Chlumecký, Maroš Vincenc,
Anna Švecová

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

Hostia: pán Lysecký, Ján Vicen, Milan Beňačka, Pavel Oros

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady
Pán  Hanko  otvoril  zasadnutie  občianskej  rady,  ktoré  bolo  uznášaniaschopné.  Z  účasti  sa
ospravedlnili členovia rady pán Ján Moravčík a pani Gabriela Tokárska.

2. Voľba podpredsedu občianskej rady 
Na  minulom  stretnutí  obč.  rady  bola  vytvorená  pracovná  skupina,  ktorá  bola  poverená
prípravou zmeny organizácie práce obč. rady. Pracovná skupina navrhla niekoľko zmien, o
ktorých informovala členov emailom ešte pred aprílovým stretnutím všetkých členov rady.
Jednou zo zmien je aj nová funkcia podpredsedu obč. rady. Pán Jankovič a pán Miškár stručne
informovali o návrhoch pracovnej skupiny aj na stretnutí občianskej rady. Oboznámili členov
o  tom,  ako  bude  prebiehať  samotná  voľba  podpredsedu.  Členovia  rady  mali  možnosť
navrhovať kandidátov buď dopredu (emailom) alebo priamo pred samotnou voľbou. Členovia
tak navrhli emailom nasledovných kandidátov – pán Jankovič, pani Kamenská, pani Karová,



pán Miškár, pani Lapinová. Pred voľbou navrhla pani poslankyňa Priehodová pani Povinskú.
Pani Karová, pani Kamenská a pani Poviská kandidatúru neprijali. Následne v tajnej voľbe
členovia  zvolili  za  podpredsedu  pána  Jankoviča,  ktorý  prijal  funkciu  podpredsedu
a poďakoval členom za zvolenie.

3. Výrub stromov na Námesti Ľudovíta Štúra

Slovo dostal hosť – pán Lysecký. Informoval členov o probléme na Námestí Ľudovíta Štúra v
bytovke 22-26 oproti  pumpe OMV. Vodohospodársky podnik tam vyrúbal 25 stromov pri
potoku  Udurná.  Podľa  pána  Lyseckého  to  boli  krásne  zdravé  stromy.  Stromy  chránili
obyvateľov bytovky od šírenia prachu, hluku a zápachu z pumpy a cesty. Pani poslankyňa
Priehodová upozornila, že mesto nie je zodpovedné za tento výrub stromov.  Realizoval ho
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ten nemá povinnosť pýtať si povolenie od mesta,
prináleží mu len povinnosť  informovať mesto o takomto zásahu. Pani Priehodová navrhla
medializovať tento problém, upozorniť naň širokú verejnosť. Informovala o probléme aj pani
Gajdošíkovú  (bývalú  poslankyňu  mesta  a  bývalú  obyvateľku  tejto  bytovky),  ktorá  v
súčasnosti  pracuje  na  poste  v  RTVS.  Prítomní  členovia  a  hostia  sa  napokon  zhodli,  že
problém budú riešiť petíciou obyvateľov. Petíciu spíšu obyvatelia priľahlých bytoviek a bude
v nej formulovaná žiadosť o výsadbu nových stromov na poškodenom území. Petícia bude
odovzdaná Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Pani poslankyńa Priehodová a pán
poslanec Smädo prisľúbili pomoc s organizovaním a odovzdaním petície. Pán Lysecký bude s
nimi v kontakte. Formulár na petíciu prisľúbila poslať pani Priehodová. 

Pri príležitosti témy výrubov stromov povedali svoje postrehy s výrubmi aj ďalší členovia a
hostia.  Pán Smädo vyjadril  počudovanie,  že  mesto  má oveľa väčšie  prekážky pri  výrube
stromov ako vodohospodári. Zákon na jednej strane dovoľuje vodohospodárom jednoducho
odstraňovať zeleň bez diskusie s verejnosťou. Na druhej strane, keď potrebujú vykonať výrub
obyvatelia súdliska, tak im zákon stavia do cesty viaceré, až byrokratické prekážky. Členovia
rady  majú  rôzne  skúsenosti  so  žiadosťami  o  výruby.  Pán  Hanko  a  pán  Seko  vyjadrili
pohoršenie,  koľko stromov sa  v  poslednom čase  v  meste  vyrúbalo  (napr.  aj  v  parku  pri
Radvanskom kaštieli).  Pani  Povinská  má  osobnú skúsenosť  so  ZAaRES-om,  keď naopak
nechce povoliť výrub (alebo osekanie) stromu, ktorý prekáža v blízkosti ich bytovky (Nám. Ľ.
Štúra 15-20).

4. Rekonštrukcie v budove základnej školy
Slovo  dostal  ďalší  hosť  –  pán  Mgr.  Milan  Beňačka,  PhD,  vedúci  Školského  úradu.  Pán
Beňačka  stručne  informoval  o  pripravovaných  zmenách  v  Radvanskej  škole.  Predstavou
mesta je rozširovať kapacity mestských škôlok. Cieľom je, aby sa v mestských škôlkach našlo
miesto pre každé dieťa, ktoré si rodičia nemôžu dovoliť umiestniť v  súkromnej škôlke.  V
Radvani sa preto tiež počíta s rozšírením priestorov. Mesto plánuje využívať jednak doterajšie
priestory v škôlke v Radvani, ako aj priestory v budove Základnej školy v Radvani. Návrh



rekonštrukcie ešte nie je k dispozícii, na projekte sa stále pracuje. V súčasnosti sa teda nedá
rozhodnúť, ktoré priestory školy môžu slúžiť dennému seniorskému centru alebo pre potreby
občianskej rady. Mesto sa ale snaží nájsť variantu na vzniknutie priestoru pre aktivity OR. Pán
Beňačka prisľúbil, že  bude včas informovať   verejnosť, keď už bude z projektu zrejmé, ktoré
priestory sa dajú využiť. Ďalej informoval o tom, že sa plánuje presunúť CVČ Havranské do
Radvane, pretože mesto chce investovať peniaze aj do Radvane ako modernej mestskej časti. 

Pán  Seko  sa  opýtal  na  ihriská  v  areáli  školy.  Zaujímal  sa,  či  ich   bude  môcť  verejnosť
využívať  aj potom, čo budú slúžiť pre potreby materskej škôlky. Pán Beňačka sa vyjadril, že
to nebude problém. 

Pani Priehodová tlmočila sťažnosť obyvateľov, že umelé osvetlenie nového multifunkčného
ihriska  svieti  do  izieb  priľahlých  bytoviek.  Pán  Jankovič  spomenul,  že  v  máji  je  druhý
kontrolný  termín  realizácie  ihriska.  Škola  je  s  touto  pripomienkou  už  oboznámená  a  do
kontrolného dňa by to malo byť vyriešené vyriešené firmou, ktorá osvetlenie vyhotovila.

Pán Kašper informoval o tom, že je v pláne aj vybudovanie dráhy okolo ihriska.

5. Destké ihriská v Radvani

Ihrisko na Radvanskej ceste (pri areáli školy)

Ohľadom  rekonštrukcie  ihriska  zorganizovala  pani  Kamenská  v  mene  občianskej  rady
stretnutie s obyvateľmi z priľahlých bytoviek, ako aj i členmi OR (p. Kamenská, p.Jankovič,
p.Lapinová,  p.Karová,  p.Povinská,  poslanci  p.  Smädo,  p.  Priehodová).  Pani  Kamenská
informovala  členov  o  priebehu  tohto  stretnutia.  Hlavnou  témou  bolo,  aby  sa  obyvatelia
dohodli, ako sa naloží s poškodeným hracím prvkom. V predchádzajúcich mesiacoch vznikla
polemika, či daný prvok bude  odstránený, alebo sa len vymenia poškodené časti. Obyvatelia
sa dohodli, že hrací prvok bude odstránený. Stalo tak 5. apríla, kedy hrací prvok demontoval
ZAaRES. Odstránenie navrhoval tak ZAaRES, ako aj pán primátor Ján Nosko. 

 Občianska rada má na tento rok vyčlenených 4 900 eur na opravu a budovanie ihrísk. Tieto
peniaze by sa po odstránení chybného prvku poskytli na vytvorenie nového prvku na tomto
ihrisku. Takéto riešenie podporilo v petícii 125 obyvateľov priľahlých bytoviek.

Pán Seko si stále myslí, že prvok stačilo opraviť a peniaze sa mohli využiť na ďalšie hracie
prvky. Pán Smädo si tiež myslí, že možno by na prvku stačilo vymeniť len jeho chybné časti.
Ale treba podľa neho rešpektovať vôľu obyvateľov vyjadrenú v petícií,  ako aj  stanovisko
inštitúcií. 

Pán  Seko  upozornil,  že  mesto  nevykonávalo  údržbu  na  tomto  ihrisku.  O hracie  prvky  a
pieskovisko sa staral osobne. Pani Kamenská a pán Smädo sa poďakovali pánovi Sekovi za
túto prácu, a za to, že ihrisko mohlo slúžiť deťom tak dlho, aj bez údržby zo strany mesta.

Členovia OR sa dohodli, že sa zistia cenové ponuky na nové hracie prvky.



Ihrisko na Poľnej ulici

Pán Miškár informoval  o zorganizovanom stretnutí ohľadom rekonštrukcie ihriska na Poľnej
ulici. Členov občianskej rady informoval už pred stretnutím rady formou emailu, kde zhrnul,
na čom sa dohodli obyvatelia, poslanci ako aj členovia obč. rady. 

 Stretnutie sa uskutočnilo dňa 16.3. 2016 za účasti p. Smäda ( poslanec MsZ ) , členov ORR
(  p.  Jankovič,  Miškár,  Rusnák),  zástupcov  ZAaRES-u  (  p.  Čunderlík,  p.  Šašlíková  )  a
zástupkyni Mestského úradu z Odboru odpadového hospodárstva a údržby ver. priestranstiev
(p. Šmideková)  k obnove ihriska na Poľnej ulici, na ktorom sa dohodli nasledujúce práce: 

- oprava/renovácia betónovej plochy ihriska ( asfalt ) - zabezpečí pán Smädo

- oprava pletiva bránky, nové basketbalové sieťky na basketbalové koše ZAaRES

- oprava pletiva oplotenia ihriska ( návrh  VPP ) ZAaRES

- renovácia pieskoviska, obloženie drevom kvôli bezpečnosti ZAaRES

- odstránenie betónovej platne po pôvodnom pieskovisku ( strojovo,technika pán Smädo ) 

- vydláždenie a vyrovnanie plochy pôvodného pieskoviska a presunutie stolnotenisového stola
ZAaRES

- výmena a preloženie lavičky so stolom do priestoru pod stromami ZAaRES

- osadenie nového hracieho prvku ZAaRES

S drobnými prácami sa už začalo, kontrolný deň bol dohodnutý v polovici mesiaca máj. 

6. Prechody pre chodcov na Sládkovičovej ulici
 Prítomní členovia sa zhodli, že na Sládkovičovej ulici pri pošte je problém s rešpektovaním
prechodov cez cestu zo strany chodcov. Ide o úsek pri autobusovej zastávke v blízkosti pošty.
Chodci nerešpektujú prechody a prechádzajú cez cestu bezprostredne pri zastávke. Prítomní
členovia  a  hostia  navrhovali  rôzne  možné  riešenia.  Pán Vincenc  navrhol  zrušiť  betónovú
plochu na zelenom ostrovčeku. Pán Smädo navrhol zátarasy na ostrovčeku na tých miestach,
kde nie je prechod. Takéto riešenie môže navrhnúť aj na dopravnej komisii.  Pán Jankovič
podotkol, že podľa jeho skúseností takéto návrhy treba predkladať dopravnému inšpektorátu.
Pán Smädo spomenul, že inšpektorát má svoje oficiálne zastúpenie v dopravnej komisii. 

Pán Rusnák navrhol presunúť zastávku bližšie k pošte - ku prechodu pre chodcov, prípadne
vybudovať nadchod.  Vychádza  zo  súčasných trendov,  keď sa v mestách vychádza  viac v
ústrety chodcom a hromadnej doprave.

7. Investičné akcie
Pani  Kamenská otvorila  tému investičných akcií  na rok 2016. Pripomenula ešte  výsledky
hlasovania z februárovej schôdze, kedy členovia rady rozhodli o poradí jednotlivých priorít. V



tomto hlasovaní členovia  uprednostnili vybudovanie bezbariérových prechodov na sídlisku.
Pani Kamenská vtedy vyzvala členov, aby  predkladali návrhy, kde by bolo vhodné takéto
prechody vybudovať. Do aprílového zasadnutia obč. rady zaregistrovala niekoľko návrhov a
podľa nich pripravila zoznam lokalít. Pripravila mapu Radvane so zakreslenými lokalitami.
Mapa kolovala na stretnutí obč. rady a prítomní členovia súhlasili  s výberom jednotlivých
bezbariérových prechodov. 

Bezbariérové prechody:

• prechod pre chodcov na Poľnej ulici (pri novinovom stánku)

• prechod pre chodcov na Sládkovičovej ulici – pri semaforoch pod poštou smerom ku

Jednote

• prechod od polyfunkčného domu Dyno smerom ku Jednote

• prechod cez Bernolákovu ulicu pod budovou Amicomp

• prechod pre chodcov – od parkoviska pri Novamede smerom na Bernolákovu ulicu 

• prechod  pre  chodcov  pri  semaforoch  na  Kúpeľnej  ceste  (od  Bernolákovej  ulice

smerom ku Tescu)

• prechod  smerom od  Bernolákovej  ulice  (nepárne  čísla  –  čínsky  múr)  smerom ku

Novamedu.

Pani Kamenská informovala aj o ďalších investičných akciách, ktoré členovia rady predtým
označili  v  hlasovaní  za  prioritné.  Medzi  prioritami  na  tento  rok  predbežne  ostávajú
nasledovné úpravy:

• Bezbariérové prechody (viď vyššie)

• Oprava  chodníka  pri  výjazde  pod  Jednotou  (od  pohostinstva  DART  smerom  k

Novamedu)

• Výjazd na cestu z COOP Jednota (iba výjazd, nie celé parkovisko)

• Oprava chodníka na Bernolákovej ul. nepárne čísla /nad škôlkou - vnútroblok/

• Oprava chodníka Radvanská 9-24  /vnútroblok - chodník od Radvanského kaštieľa/

Ďalšie investičné akcie, ktoré z rôznych dôvodov nebudú prioritami na rok 2016:

Schody  pri  budove   pošty –  na  marcovej  schôdzi  obč.  rady  bol  pán  predseda  Hanko
poverený, aby prediskutoval možnosti rekonštrukcie s majiteľom pozemku, pánom Finďom.
Pán Hanko sa  stretol  s  majiteľom pozemku.  Členov  rady informoval,  že  majiteľ  plánuje



rekonštruovať  schody  a  zároveň  vybudovať  parkovisko.   Občianska  rada  tak  nemusí
opravovať tieto schody z peňazí určených na investičné akcie.

Parkovisko pred potravinami Jednota –  pán Hanko upozornil,  že podľa jeho informácií
plánuje  Jednota odkúpiť od mesta parkovaciu plochu pred týmto supermarketom. Podľa pána
Smäda sa potom môže stať, že parkovisko už nebude slúžiť širokej verejnosti. V súčasnosti ho
napr.  využívajú aj  návštevníci  evanjelického kostola  v neďalekej  blízkosti.  Podľa neho je
mesto v dobrej finančnej kondícii, a trendom by malo byť skôr takéto pozemky zveľaďovať a
nie ich predávať. Členovia občianskej rady sa rozhodli toto parkovisko vynechať z priorít na
tento rok, keďže nie je jasný jeho budúci vlastník, a je možné, že ho bude rekonštruovať aj
Jednota.

Chodník od Radvanskej cesty smerom k Novamedu – Pani Priehodová spomenula, že 
pozemky nie sú ešte vysporiadané. Zámena pozemkov sa pripravuje, mesto v súčasnosti 
pripravuje viacero zámien, preto sa čaká na spoločné hlasovanie na mestskom zastupiteľstve o
týchto zámenách pozemkov.

Oprava chodníka na Poľnej ulici – pán Rusnák pripomenul, že v blízkosti chodníka sa 
plánuje rekonštrukcia parkoviska. V súčasnosti by preto nebolo vhodné robiť úpravy na 
chodníku, keďže nie je jasný návrh, ako bude vyzerať parkovisko. Pán Rusnák informoval 
o tom, že vypracoval návrh na riešenie parkovania na Poľnej ulici, komplexné riešenie by 
zvýšilo počet parkovacích miest. Takýto postup ocenil aj pán Smädo.

Pán Kašper informoval o tom, že mesto plánuje opraviť cestu k Tescu za 70 000 eur.

8. Dialničný obchvat a protihluková stena
Na minulej schôdzi občianskej rady sa otvorila polemika, či obyvatelia Radvane potrebujú
dialničnú známku, ak používajú cestu R1 len na presun v rámci mesta. 

Pán Hanko informoval, že dialničná známka je povinná aj pre obyvateľov Radvane. Existujú
síce výnimky z pravidla používania rýchlostných ciest, ale v tom prípade o nich informuje
dopravná značka na príjazde. V Radvani takáto značka ale nie je osadená.

Členovia  občianskej  rady  zachytili  mediálne  signály,  že  Národná  diaľničná  spoločnosť
pripravuje  v  Radvani  protihlukovú  stenu  pri  rýchlostnej  ceste  R1.  Pani  Priehodová
spomenula,  že  na  komisii  životného  prostredia  nemajú  informáciu  o  pripravovanej
protihlukovej  stene.  Vyjadrila  obavu,  či  nejde  len  o medializáciu  zo strany NDS,  a  či  sa
problém naozaj začne riešiť.

Uznesenie:  Členovia  občianskej  rady  žiadajú  zástupcov  mesta,  aby  oslovili  Národnú
dialničnú spoločnosť  a  tlmočili  im požiadavky obyvateľov  Radvane,  ktorí  potrebujú
vybudovanie protihlukovej steny pri ceste R1. Taktiež žiadajú o sprístupnenie informácii
o projekte protihlukovej steny. Zaujíma nás najmä vzhľad a rozsah tejto steny.

Pán  Smädo  navrhuje,  aby  sa  prípadného  stretnutia  mesta  s  NDS  zúčastnilo  aj  niekoľko
zástupcov občianskej rady.



9. Rôzne
Pán  Rusnák  navrhuje  uznesenie  ohľadom  protipovodňových  opatrení  Vodohospodárskeho
podniku.  Kompetentní  predstavitelia  by  mali  informovať  verejnosť  o  pripravovaných
opatreniach  pri  potoku  Udurná.  Upozornil,  že  mesto  v  súčasnosti  nemá  informáciu,  aký
projekt Vodohospodársky podnik pripravuje. Zásahy by sa mali podľa neho robiť citlivo po
diskusii s verejnosťou. Vplyv zásahov by sa mal taktiež posúdiť komplexne, nielen z pohľadu
protipovodňových opatrení.

Pán Vincenc upozornil na hustú premávku na ceste na Bernolákovej ulici (medzi bytovkami
párnych čísiel a bytovkami nepárnych čísiel - tzv. „čínskym múrom“).  Pomohli by podľa
neho retardéry na tejto ceste. Pán Rusnák navrhol zákaz vstupu pre nákladné autá.

Pani Karová informovala o prijatom všeobecnom záväznom nariadení o trvalom parkovaní
vozidiel. Pre obyvateľov to znamená, že parkovacie miesto môže byť vyhradené aj pre dve
evidenčné čisla. Daň za takéto parkovacie miesto sa potom platí tak, že daňovník platí daň za
vozidlo s vyššou sadzbou dane.

Pán Jankovič otvoril tému ďalšieho ročníka Radvanského dňa. Členovia sa dohodli na termíne
1.  septembra  2016  a  mieste  –  športovom  areáli  Radvanskej  školy.  Futbalový  turnaj  sa
uskutoční v ten istý deň  na novom multifunkčnom ihrisku v tomto areáli. Ako zistil pán Oros,
tento rok pôjde už o 13. ročník futbalového turnaja. Pán Jankovič ďalej informoval, že sa
bude robiť štúdia na ihrisko, kde budú pozvaní na stretnutie  aj  pán Letvanec,  p. Blažek,
p.Benčík, p.Jankovič, p.Lietava, zástupcovia školy a členovia OR,

Pán Oros upozornil na problém s  s dopadovou plochou na detskom ihrisku na Bernolákovej
ulici (bytovka 30 – 38). Ešte minulý rok OR zabezpečila rekonštrukciu ihriska (nové hracie
prvky, namaľovanie existujúcich prvkov). Súčasťou rekonštrukcie ihriska bolo aj doplnenie
dopadovej  štrkovej  plochy.  Keďže obrubníky po obvode  sú  vo  väčej  miere  zničené,  štrk
vypadáva  na  chodník,  čo  spôsobuje  riziko  pošmyknutia  pre  deti.  Obyvatelia  bytovky  sú
ochotní  si  opraviť  ohradenie  svojpomoce,  mesto  žiadajú  len  o  financie  na  materiál  na
obrubníky. Pani Kamenská spomenula, že občianska rada má na tento rok vyčlenená peniaze
na úpravu detských ihrísk.  Časť týchto peňazí môže OR poskytnúť na nákup materiálu a tak
im pomôcť vyriešiť tento problém.Tieto peniaze budú  pre občiansku radu k dispozícii až v
máji 2016. Obyvatelia bytovky tak môžu počkať s úpravami do mája, resp. začať s prácami
skôr s tým, že materiál bude preplatený až v máji 2016.

Otvorila sa téma Chodeckých pretekov. Pani Karová informovala o tom, že OZ BCF nebude
tento rok pokračovať v spolupráci s Občianskou radou Radvaň pri organizácii chodeckých
pretekov pre deti. OZ BCF bude toto podujatie organizovať naďalej v spolupráci s Duklou
Banská Bystrica a ostatnými organizátormi. Spolu organizujú sériu viacerých kôl pretekov.
Ako vysvetlila p. Karová, pri vytváraní rámcového plánu v minulom roku sa ešte nevedelo o
obmedzeniach  spolupráce  obč.  rady  s  inými  partnermi.  OZ BCF sa  rozhodlo  spoluprácu
ukončiť  potom,  čo  občianska  rada  prijala  uznesenie  o  zákaze  propagácie  sponzorov  a
občianskych  združení.  Uznesenie  pritom  zakazuje  len  propagáciu  súkromných  subjektov,
nezakazuje ale samotnú spoluprácu. Pani Priehodová upozornila, že propagáciu zakazuje aj



všeobecné  záväzné  nariadenie  mesta.  Pán  Rusnák  vyjadril  sklamanie,  že  takýmito
obmedzeniami  sa  komplikuje  spolupráca  občianskych  rád  so  súkromným  sektorom  a
občianskymi združeniami. Upozornil aj na email pani Karovej, ktorý bol poslaný členom obč.
rady. Z neho vyplynulo, že v občianskych radách v Banskej Bystrici je bežné, keď občianska
rada  propaguje  na  plagátoch  iné  subjekty,  či  už  ako  organizátorov  alebo  sponzorov.  Pán
Chlumecký vyjadril názor, že by sa takéto nariadenie VZN mohlo zrušiť alebo zmeniť.

P. Kamenská informovala o tom, že členovia občianskej rady stále môžu pripraviť vlastné
chodecké preteky, tak ako to majú vo svojom rámcovom pláne. Museli by sa ale nájsť ľudia,
ktorí  by  toto  podujatie  pripravili.  Nikto  z  prítomných  členov  sa  ale  k  organizovaniu
neprihlásil. Preteky už  organizuje súkromný partner v spolupráci s Duklou Banská Bystrica,
teda medzi členmi ani nevznikla potreba organizovať ďalšie, duplicitné preteky.  Členovia OR
sa z týchto dôvodov rozhodli vynechať chodecký okruh z tohtoročného rámcového plánu. 

Pozvánky na podujatia a akcie

Pán Lietava pripomenul členom rady, že 14. apríla sa v priestoroch Základnej školy Radvaň
uskutoční diskusia pána primátora Jána Noska s obyvateľmi ohľadom riešenia parkovania na
sídlisku.

Pán  Ján  Vicen  pozval  prítomných  na  spoločenskú  akciu  –  slávnostné  uvedenie  knihy
Podzemie Banskej Bystrice a jej okolia (autori Pavol Hronček a Richard R. Senček) dňa 6.
apríla v Dome misijného hnutia.

Pán Ján Vicen pozval prítomných aj na turistickú akciu dňa 30. apríla – turistický prechod z
Tulskej ulice smerom na Suchý vrch. Zdatnejší turisti môžu pokračovať až do Malachovskej
doliny a na Horné Pršany, koniec túry je v Kremničke.

Pán Rusnák pozval na Otváranie Bánoša (23. apríla). Z Radvane bude zabezpečená bezplatná
kyvadlová doprava. Vstupné na podujatie je 1 euro.

Pani Karová upozornila na  2. etapu akcie „Za krajšie mesto“ - upratovacie práce budú v
Radvani počas víkendu 8.4 – 10.4 2016.

Najbližšie stretnutie občianskej rady bude v utorok 3.5.2016 o 18:00 hod. v budove SZU na
Bernolákovej ulici.

Zapisovateľ: Tomáš Teicher
Predseda: Daniel Hanko

Dňa 5.4.2016 v Banskej Bystrici


