
ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, 

konaného dňa 04. apríla 2017

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Informácie o prezentácií projektov z participatívneho rozpočtu 2017

3. Prezentácia projektu Malá Tarzánia

4. Prezentácia cyklotrasy Centrum - Radvaň

5. Schválenie investičných akcií na rok 2017

6. Informácie o príprave MDD

7. Informácie o príprave Radvanského dňa

8. Informácia o pracovnej brigáde v parku Radvanských

9. Návrh na zrušenie členstva v OR a návrh na jej doplnenie

10. Rôzne

11. Záver, uznesenia (úlohy)

1. OTVORENIE  

Predseda občianskej rady Daniel Hanko privítal hostí a oboznámil s programom stretnutia.
Prítomní  boli  15  členovia  OR –  Daniel  Hanko,  Roman  Miškár,  Peter  Rusnák,  Anton
Jankovič,  Nadežda Bieliková,   Gabriela  Tokárska,  Anna Povinská,  Anna Švecová, Marián
Lietava, Miroslava Kamenská, Tomáš Teicher, Erika Karová, Jozef Seko, Ján Moravčík, Peter
Novanský. 
Poslanci MsZ: Milan Smädo, Igor Kašper
Hostia:  Ivana  Petrovičová,  Daniela  Hudáková,  Michal  Šepák,  Lucia  Šuchaňová,  Matúš
Kršňák, Jaroslav Bystran.
Ospravedlnili sa členovia OR: Matúš Patúš a poslanci MsZ: Hana Kasová, Vladimír Sklenka
a viceprimátor Jakub Gajdošík.
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 2. Informácie o     prezentácií projektov z     participatívneho rozpočtu 2017

       Roman Miškár predstavil projekt „ Aj dospelí potrebujú ihrisko“ (out-doorové fitnes
ihrisko),  ktorého  je  autorom  spolu  s OZ  Za  dôstojnú  Radvaň.   Cieľom  projektu  je
vytvoriť  podmienky  pre  relax  dospelej  populácie  v Radvani.  Požiadal  členov  OR
o hlasovanie za projekt na mestskom úrade, kde je možné hlasovať do  13. apríla.

3. Prezentácia projektu Malá Tarzánia

       Učiteľky materskej škôlky Radvanská 26, Banská Bystrica Ivana Petrovičová a Daniela
Hudáková prišli na pozvanie pani Eriky Karovej a   predstavili projekt Malá Tarzánia. Ide
o sústavu drevených hracích prvkov (preliezky, šmykľavky, rebríky hojdačky, a pavúčie
siete),  ktoré  by  boli  umiestnené  v priestoroch  záhrady  materskej  školy,  na  pozemku
mesta.  Projekt  by  bol  podporou  pohybového  rozvoja  detí,  hrubej  motoriky
a koordinačných schopností. Jednalo by sa o certifikovanú stavbu, ktorá by slúžila nielen
deťom  materskej  škôlky,  ale  aj  širokej  verejnosti.  V rámci  projektu  je  naplánovaný
projekt  Dopraváčik  Ide  o zážitkové učenie  dopravnej  výchovy.  Cez víkend je  možné
využitie  priestorov materskej  škôlky  na  bicyklovanie,  korčuľovanie  a iné  aktivity  pre
širokú verejnosť. Momentálne nie sú vytvorené vhodné podmienky na športovanie a tieto
projekty  by  priestor  obohatili.   Rozpočet  projektu  je  vo  výške  8000  eur.  Učiteľky
požiadali členov o príspevok na tento projekt v akejkoľvek výške.

       Uznesenie č. 1/4/2017 - Členovia OR sa dohodli podporiť projekt Malá Tarzánia
sumou  vo výške 3000 eur pre materskú školu Radvanská 26, ktorá bude vyplatená
z kapitálových  prostriedkov  4600  eur,  pridelená  na  volebný  obvod  za  účelom
rozvoja  mestských  častí.  Finančné  prostriedky  sa  použijú  na  obstaranie  hracích
prvkov.

4. Prezentácia cyklotrasy Centrum-Radvaň

P.  Letovanec  z odboru územného  plánovania  mesta  B.  Bystrica  predstavil  prítomným
pripravovaný projekt Cyklotrasy, ktorý sa plánuje od roku 2012. Súčasťou projektu je
plánovaná cyklotrasa cez územie  Radvaň  -  od ESC, okolo Tesca,  NĽŠ, Radvanskej,
končiaca pri ZVT. Napojenie sa plánuje  až do Kráľovej. V projekte je navrhnutá lávka
ponad diaľnicu,  ktorá bude prepájať  prechod na cykloturistickú trasu popri  Hrone do
Zvolena.  Na plán  mobility  sa  dajú  čerpať  prostriedky z  EU a preto  mesto  pripravuje
projekt.

P. Smädo poznamenal, že nie je naplánovaná cyklotrasa cez Pršiansku terasu a malo by sa
myslieť aj na okrajové časti mesta.

P. Kašper poznamenal, že by mala byť preferovaná cyklotrasa aj cez Podháj. 

P.  Smädo informoval o tom, že v piatok je stretnutie  ohľadom Rodinnej cestičky Iliaš
-Rakytovce. Poznamenal, že by očakával spoluprácu medzi mestom a zástupcami VÚC,
ktorá momentálne absentuje. 

P. Letovanec informoval o tom, že vodohospodári vytvorili  projekt  protipovodňových
úprav na povodí Hrona.  Trasa vedie z Rakytoviec popri Hrone až do mesta.

2



p. Moravčík poznamenal, že vidí ako rizikový úsek Radvanská ul. – spodný čínsky múr.
Chodník je veľmi frekventovaný, využívajú ho dospelí aj deti. Keďže prechádza popri
detskom ihrisku, p. Moravčík sa obáva možných stretov cyklistov s chodcami.

p. Letovanec odpovedal, že chodník bude rozšírený a taktiež urobia opatrenia, aby trasa
bola bezpečná. Avšak je aj na samotných obyvateľoch, aby sa navzájom rešpektovali. Je
nutné si vždy uvedomiť, že bezpečnosť chodca je na chodníku prvoradá.

5. Schválenie investičných akcií na rok 2017

P. Rusnák informoval o tom, že pracovná skupina pre Investície a rozvoj mala 3 stretnutia
a z toho 1 výjazdové.  Mailom bola  zaslaná fotodokumentácia  všetkým členom OR o
stave  chodníkov  v Radvani  a taktiež  návrh  investičných  akcii  pracovnej  skupiny  pre
investície a rozvoj, podľa stavu poškodenia. 

P. Kamenská informovala o sumách na dopadovú plochu pod lezeckú stenu, ktorá by bola
umiestnená na detskom ihrisku pri  Tihányiovskom kaštieli.  Predpokladané náklady na
dopadovú plochu sú  výške 6200 eur + 200 eur inžinierske siete. Cena hracieho prvku –
pyramídy je  4600 eur.

P. Smädo upozornil na to, že prvok musí byť certifikovaný.

P. Seko požiadal členov OR o to, aby bol chodník na Radvanskej ulici (spodný čínsky
múr) zaradený medzi chodníky, ktoré sa budú rekonštruovať tento rok. Keďže cez daný
chodník je naplánovaná cyklotrasa, členovia OR sa dohodli nezaradiť tento chodník do
zoznamu chodníkov navrhnutých na rekonštrukciu. 

P. Bystran požiadal o vybudovanie prechodu pre chodcov na Bernolákovej ulici, nakoľko
cez  ulicu  nepovolili  zníženie  rýchlosti,  ani  osadenie  značky  s nižšou  povolenou
rýchlosťou. 

P. Smädo v tejto súvislosti  navrhol vybudovať vyvýšený bezbariérový chodník (prechod
pre chodcov).

P. Karová upozornila na jamy na ceste pred vstupom do materskej škôlky Radvanská 26.
Taktiež p. Rusnák upozornil na viaceré výtlky na cestách. P. Kamenská navrhla odfotenie
problematických miest a zaslať ako podnet p. Hláčikovej na mesto. 

Členovia OR sa dohodli na nasledujúcich Investičných akciách na rok 2017:

1. Vybudovanie  bezbariérového  prechodu  pre  chodcov na  Bernolákovej  ulici  v strede
ulice

2. Oprava chodníka na ulici Námestie Ľudovíta Štúra 11-15
3. Chodníky okolo materských škôlok a Tihányiovského kaštieľa
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Uznesenie č. 2/4/2017 - Členovia OR sa dohodli a súhlasia s Investičnými akciami na
rok 2017 

Uznesenie č.  3/4/2017 - Členovia OR sa dohodli,  že z kapitálových výdavkov (4600
eur) sa uhradí herný prvok kolotoč na detské ihrisko pri ZŠ Radvanská a ostatné
prostriedky budú použité na obstaranie hracieho prvku v rámci projektu Tarzánia
viď   Uznesenie č. 1.

6. Informácie o     príprave MDD

P. Kamenská informovala o tom, že sa stretla pracovná skupina pre Organizovanie podujatí
(Jankovič,  Kamenská,  Karová),  kde  prejednali  termíny  a organizačné  veci.  Prítomných
oboznámila so skutočnosťou, že k dispozícii  sú viaceré termíny a aj  viaceré priestorové
možnosti, kde by sa mohlo MDD realizovať. Ako jedna z možností je termín 10.6., kde by
podujatie mohlo byť  len na pôvodnom mieste na ihrisku, alebo druhá možnosť je  termín
17.6.,  kedy  boli  k dispozícii  priestory  v polyfunkčnom  dome  SZU.  Suma  za  nájom
priestorov by bol vo výške 100 eur. Informovala aj o tom, že v daný termín bude v meste
prebiehať aj iné podujatie a to Deň Hasičov v ESC. 

P. Jankovič sa priklonil k využitiu priestorov polyfunkčného domu SZU  a okolia kaštieľa
Radvanských.

Uznesenie č. 4/4/2017 - Členovia OR sa dohodli na tom, že budúci týždeň sa bude
konať pracovné stretnutie organizačného výboru na podujatia.

7  . Informácie o     príprave Radvanského dňa

P.  Smädo  oboznámil  prítomných  o tom,  že  občianska  rada  Kráľová  sa  nechce  zapojiť  do
spoločného  organizovania  Radvanského  dňa  spolu  s občianskou  radou  Radvaň  v termíne  1.
septembra,  nakoľko  majú  dlhodobo  zaužívaný  termín  15.  september.  Členovia  OR Radvaň  sa
dohodli, že podujatie bude organizovať OR  samostatne v dohodnutom termíne 1. september 2017.

8. Informácia o     pracovnej brigáde v     parku Radvanských

     P. Jankovič informoval prítomných o dvoch pracovných brigádach, ktoré sa uskutočnili
počas  akcie  Za  krajšie  mesto.  Vyzdvihol  zapojenie  sa  členov  OR počas  prvej  brigády
(Teicher, Novanský, Karová) a druhej brigády (Jankovič, Teicher, Novanský). P. Jankovič
zároveň vyjadril sklamanie z nízkej účasti ostatných členov OR. 

9. Návrh na zrušenie členstva v     OR a     návrh na jej doplnenie

       p. Jankovič informoval o členoch, ktorí požiadali o zrušenie členstva v ORR. Sú nimi p.
Soňa Orosová, p. Marián Fáber a p. Barlíková. Navrhnutí boli aj p. Seko, p. Patúš a p. Bók
a to z dôvodu častej neprítomnosti na stretnutiach OR. P. Seko ako aj p. Patúš  prejavili
záujem  o ponechanie  členstva  v ORR.  P.  Rusnák  predstavil  p.  Kršňáka,  ktorý  prejavil
záujem o členstvo v ORR. 

Uznesenie č. 5/4/2017 – Požiadať p. Bóka o stanovisko k jeho perspektívnej práci
v ORR do nasledujúceho zasadnutia OR.
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Zodpovedný: p. Jankovič

       p. Kamenská kritizovala nízku angažovanosť niektorých členov do akcií  a podujatí
organizovaných ORR a taktiež upozornila na dodržiavanie pravidiel členstva v OR, ktoré
by mali platiť pre všetkých rovnako, bez výnimky. 

       Uznesenie č. 6/4/2017 - Členovia ORR navrhujú Výboru mestských častí VO 4
vyradiť členov občianskej rady Radvaň p. Soňu Orosovú, Mariána Fábera a Ivanu
Barlíkovú,  ktorí  o to  požiadali  a ORR  žiada  o prijatie  nového  člena  Matúša
Kršňáka. ORR bude mať 21 platných členov.

       Uznesenie č.  7/4/2017 - Členovia ORR sa dohodli  na tom, že členovia ktorí sa
nezúčastnia  na  aspoň  3  podujatiach  počas  roka  organizovaných  ORR  alebo  sa
nebudú  aktívne  zapájať  do  činnosti  jednotlivých  pracovných  skupín,  budú
navrhnutí na  vyradenie z členstva ORR.

10. Diskusia

P. Rusnák informoval o tom, že primátor mesta Ján Nosko pozval členov ORR na
osobné stretnutie – prerokovanie požiadaviek ORR dňa 6. apríla o 15-tej na MsÚ. 

Uznesenie  č.  8/4/2017:  Členovia  ORR sa  dohodli,  že  na  stretnutie  s primátorom
mesta  dňa  6.4.2017  pôjdu  členovia  ORR  predseda  Hanko,  Rusnák,  Moravčík,
Miškár, Kamenská a Novanský.

Ďalšie stretnutie občianskej rady sa bude konať 02. mája  o 18,00 hod. v priestoroch auly SZU
na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľka:  Erika Karová

kontrolór: Miroslava Kamenská

Banskej Bystrici, 04. apríla 2017
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