
ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,

konaného dňa 1.3.2016 v budove SZU na Bernolákovej ulici

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady
2. Slovo pre hostí
3. Rekonštrukcia a zmena štatútu Základnej školy v Radvani
4. Ďalšie rekonštrukcie v budove základnej školy
5. Zriadenie spoločenského centra
6. Multifunkčné ihrisko v areáli školy
7. Ďalšie ihriská na sídlisku Radvaň
8. Investičné akcie
9. Riešenie problémov s parkovaním na sídlisku
10. Karneval
11. Organizácia práce členov občianskej rady
12. Rôzne

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, Gabrila Tokárska, Daniel Hanko, Jozef Seko

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

Hostia: Mgr. Ivan Babjak (zástupca školy ZŠ Radvaň), Pavel Oros

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady

Pani Karová otvorila zasadnutie občianskej rady. Z účasti  sa ospravedlnili   členovia Anna
Švecová, Ján Chlumecký, Ján Moravčík, Marián Fáber



2. Slovo pre hostí
Pán Jankovič predstavil členom rady pána Mgr. Ivana Babjaka, zástupcu riaditeľa školy ZŠ
Radvaň. Pán Babjak pogratuloval členom rady k zorganizovaniu podujatia Karneval, ktoré sa
uskutočnilo v priestoroch školy a ocenil jeho vysokú úroveň. 
Navrhol,  aby  mala  škola  svoje  zastúpenie  v  občianskej  rade.  Uľahčilo   by  to  riešenie
problémov napr. pri príprave podujatí v areáli školy. Pán Babjak predbežne navrhol za členku
pani Mgr. Nadeždu Bielikovú, učiteľku ZŠ Radvaň. Pán poslanec Smädo potvrdil, že členom
rady môže byť aj  obyvateľ inej mestskej štvrte,  pokiaľ napr.  pôsobí ako zástupca školy v
poradnom orgáne, akým je aj občianska rada.
Uznesenie  občianskej  rady:  Prítomní  členovia  občianskej  rady  odporúčajú  prijať
zástupcu školy do občianskej rady (predbežne pani Mgr. Nadežda Bieliková). Zároveň
navrhujú zrušenie členstva súčasnej členke pani Jane Galicovej, v súlade s pravidlami o
opakovanej neúčasti bez ospravedlnenia. Obidve žiadosti posiela obč. rada na posúdenie
Výboru mestských častí (volebný obvod č.4)

3. Rekonštrukcia a zmena štatútu Základnej školy
v Radvani

Pán Babjak informoval o pripravovanej rekonštrukcii a organizačných zmenách na základnej
škole.  Mesto pripravuje zmenu,  ktorej  dôsledkom bude presťahovanie  materskej  školy do
budovy základnej  školy.  Zároveň sa zmení  aj  štatút  školy.  Organizačne pôjde  o spoločnú
inštitúciu pre základnú a materskú školu. V súčasnosti ešte nie je rozhodnuté, ktoré priestory
školy budú použité pre potreby  materskej škôlky. Uvažuje sa o využití pavilónu C ako aj
priestorov tzv. šmykne. „Šmykňa“ je v súčasnosti využívaná aj na mimoškolské aktivity –
kultúrne a spoločenské podujatia v Radvani. Podľa pána Babjaka by škola  nechcela prísť o
tieto priestory. Okrem kultúrnych podujatí škola prenajíma túto miestnosť aj  na komerčné
aktivity (napr. predajné trhy), čo je ďalší potrebný príjem do rozpočtu školy. Pani Povinská
navrhla,  aby  dobrovoľníci  (ako  napr.  obč.  rada)  nemuseli  platiť  prenájom  školských
priestorov. Pán Babjak odpovedal, že podujatia pre deti (ako napr. tohtoročný karneval) sú
spoplatnené  len symbolickým prenájmom 15 eur.  Komerčné  využitie  je  spoplatnené  viac.
Škola má s prenájmom miestností náklady navyše, keďže faktúru s platbou za prenájmom
treba zaznamenať a zaviesť do účtovníctva.

Pani Kamenská sa opýtala, či je možné na podujatia využívať školskú jedáleň (ak sa nepodarí
zachovať  šmykňu).  Podľa  pána  Babjaka  je  vhodnejšia  šmykňa,  keďže  sa  dá  izolovať  od
ostatných priestorov. V prípade jedálne sa ostatné časti školy nedajú jednoducho zamknúť,
defacto by tak škola dala nájomcovi kľúče od viacerých priestorov školy.

Členovia rady, ako aj prítomní hostia, nevidia v súčasnosti možnosť náhrady za spoločenskú
miestnosť  ak  sa  zruší  priestor  v  radvankej  škole.  Preto  sa  rozhodli  prijať  nasledovné
uznesenie:

Uznesenie  obč.  rady: Občianska rada žiada zapracovanie  požiadaviek do projektu v
rámci rekonštrukcie školy a zachovanie priestoru v Základnej škole Radvaň (šmykňa)
na  jeho  súčasné  využitie  –  organizovanie  kultúrno-spoločenských  podujatí  pre
obyvateľov Radvane a deti navštevujúce školu. 



Prítomní poslanci (pani Priehodová, páni Smädo a pán Kašper) tiež prisľúbili pomoc, aby
Radvaň neprišla o spoločenské priestory.

Pán  Babjak  povedal,  že  rekonštrukcia  priestorov  prebehne  v  roku  2017.  V  súčasnosti
navštevuje školu architekt poverený návrhom rekonštrukcie. Občianska rada sa uzniesla na
nasledovnom:
Uznesenie: Občianska rada pozve na svoje aprílové zasadnutie zástupcov mesta, ktorí sú
zodpovední  za  prípravu  rekonštrukcie  v  budove  školy.  Pozýva  pána  Mgr.  Milana
Beňačku,  vedúceho  Školského  úradu.  Pozýva  aj  architekta  zodpovedného  za
rekonštrukciu. 

4. Ďalšie rekonštrukcie v budove základnej školy
Pán  Babjak  informoval,  že  okrem  integrovania  materskej  škôlky  sú  v  pláne  aj  ďalšie
rekonštrukcie. Škola vypracovala projekt rekonštrukcie telocvične. Projekt podali na mesto, v
súčasnosti  majú  signál,  že  sa  ním  bude  zaoberať  Ministerstvo  školstva.  Pripravuje  sa  aj
rekonštrukcia pavilónu B. V minulosti  sa na obč.  rade vyjadrilo sklamanie zo zastaralosti
priestorov školy, napr. zariadení WC. Pán Babjak pripomenul, že škola sa musí starať až o 50
takýchto zariadení, čo je finančne náročné. Škola zamestnáva len jedného školníka, ktorý, na
rozdiel od minulosti, už nebýva v priestoroch školy. Charakter stavby je navrhnutý tak, že až
40 percent priestorov v budove tvoria chodby, schodiská, a iné otvorené miestnosti.   Budova
školy je rozsiahla a náročná na údržbu. Stáva sa aj, že novo-zrekonštruované zariadenie je
zničené vandalmi (napr. vonkajšie plastové dvere). 

5. Zriadenie spoločenského centra
V súvislosti s pripravovanými rekonštrukciami je otvorená aj otázka denného centra. Keďže
architekt ešte definitívne nerozhodol o priestoroch pre materskú škôlku, nie je možné určiť, v
ktorých školských priestoroch bude denné centrum. Pán Jankovič upozornil, že napriek tomu
sa už v súčasnosti  rozhoduje,  či sa zriadenie centra povolí.  Podľa jeho rokovaní s pánom
Beňačkom treba urobiť do 30.3. 2016 závažné rozhodnutia v súvislosti priestorového využitia
nie  len  v  ZŠ  Radvaň..  Najlepšie  by  bolo,  aby  členovia  prijali  uznesenie  do  najbližšieho
rokovania mestského zastupiteľstva. Pán poslanec Kašper podotkol, že na zastupiteľstve sa
bude hlasovať len o zmene štatútu školy (zo základnej na základnú a materskú). Nebude sa
rokovať o konkrétnom využití jednotlivých priestorov, ako je napr. zriadenie centra.

 P.Jankovič informoval o písomnej odpovedi MsÚ-odboru sociálnych vecí zo dňa 11.2.2016 k
zriadeniu a prevádzkovaniu denného centra v Radvani od 1.1.2016.V odpovedi sa uvádza,že v
súčastnosti,vzhľadom na projektové zámery využitia priestorov základných škôl,nie je možné
zaujať jednoznačné stanovisko k zriadeniu denného centra.

Návrh na uznesenie:  OR žiada  doplniť  do projektových zámeroch využitia  priestorov ZŠ
Radvaň aj realizáciu zriadenia a prevádzkovania denného centra. 

Pani Priehodová sľúbila, že zistí u pána Beňačku, či je zriadenie denného centra v súlade s
pravidlami eurofondov, určených na rekonštrukciu škôl. 



6. Multifunkčné ihrisko v areáli školy
 Pán Babjak sa vyjadril aj k umiestneniu multifunkčného ihriska. Škola v minulosti žiadala o
zvolenie iného miesta na výstavbu, ale architekt ihriska si svoje umiestnenie zdôvodnil, tým
pádom sa škola už k tomu nebude vracať. Pán Babjak upozornil,  že v súčasnosti je okolo
ihriska  veľa blata a je teda nepoužiteľné. Deti môžu preniesť blato na ihrisko a poškodiť jeho
povrch. ZAaRES prisľúbil dobudovať prístup k ihrisku v lete 2016.

Pán Jankovič otvoril otázku, kto bude nové ihrisko spravovať. Podľa pána Smäda je rozpočet
ZAaRES-u na  tento  rok  už  uzavretý,  ale  je  záujem,  aby sa o všetky  ihriská  staral  práve
ZAaRES  (alebo  jeho  nástupnícka  organizácia).  Pán  Seko  vyjadril  obavu,  aby  sa  ihrisko
nezamkýnalo počas tohtoročných prázdnin. V minulosti sa už stalo, že cez leto  bol školský
areál  uzamknutý,  a  obyvatelia  museli  spísať  petíciu  za  jeho  otvorenie.  Pani  Kamenská
informovala, že v Radvani sa rozšíri mestský kamerový systém. Bolo by vhodné, keby chránil
aj ihrisko. Pán Hanko vyjadril nespokojnosť, že Radvaň nemá vlastný policajný okrsok. Keď
občania nahlásia problém, polícia tak nestihne včas zasiahnuť. 

V máji 2016 bude zo strany úradov kontrolný deň vybudovaného multifunkčného ihriska.

Uznesenie:  Občianska  rada  žiada  kompetentné  orgány  o  vyriešenie  správy
multifunkčného  ihriska  v  areáli  školy  tak,  aby  ihrisko  malo  svojho  správcu  s
dostatočnými finančnými prostriedkami.

7. Ďalšie ihriská na sídlisku Radvaň
Pani Kamenská tlmočila  zámer mesta  odstrániť  herný prvok na ihrisku pred bytovkou na
Radvanskej ulici v blízkosti areálu školy. Podľa vyjadrenia mesta, herný prvok je náročné
opraviť, je nebezpečný a ide o čiernu stavbu. Predtým, ako bude odstránený, mesto žiada o
spätnú väzbu od obyvateľov. Občianska rada plánuje tento rok  využiť 4 900 eur na osadenie /
opravu herných prvkov. Tie sa môžu použiť na osadenie nového prvku v areáli školy. Pán
Seko  s  týmito  tvrdeniami  nesúhlasí.  Podľa  neho  môže   ísť  zo  strany  mesta  o  zámer  na
vybudovanie nových parkovacích miest na úkor ihriska. Hrací prvok je podľa jeho informácií
možné  jednoducho  opraviť.  Oprava  si  vyžiada  asi  250 eur.  Z  mesta  mu prišla  výzva  na
likvidáciu tohto prvku. Pán Seko do hracieho prvku investoval  viac ako 1600 eur.  Mesto
dostalo  hrací  prvok  do  užívania  darovacou  zmluvou  od  I.  Petroviča.  
Pani Priehodová prisľúbila, že zistí, či je možné zlegalizovať toto ihrisko.

Uznesenie: Občianska rada žiada kompetentné orgány, aby našli cestu, ako zlegalizovať
a opraviť hrací prvok namiesto jeho odstránenia.

Pán  Lietava  spomenul,  že  aj  ďalšie  prvky  na  ihrisku  (basketbalový  kôš,  lezecká  stena)
potrebujú rekonštrukciu.

Pán Oros sa zaujímal, či sa pripravujú zmeny na ihrisku pred bytovkou na Bernolákovej ul. 30
– 38. Podľa informácií pani Kamenskej sa okrem vrátenia prvku „zemegule“ nepripravujú
žiadne iné zmeny. 



Pani Tokárska a pani Kamenská upozornili aj na stav ihriska na Poľnej ulici, kde je potreba
spevniť jeho hraciu plochu  – to má obč. rada aj vo svojich prioritách investičných akcií.
Podľa pána Smäda to môže prefinancovať priamo mesto, a peniaze na investičné akcie sa  tak
môžu  použiť  na  iný  účel.  Na  Poľnej  ulici  taktiež  treba  presunúť  lavičky  a  starší  stôl.
Obyvatelia to vykonajú svojpomocne, možno čiastočne pomôže ZAaRES. Možnosti pomoci
ZAaRES-u zistí pán Jankovič s pánom Smädom, ktorý povedal,  že sa už jedná s mestom
ohľadom spevnenia hracej plochy ihriska na Poľnej.

Členovia  OR navrhli  na  najbližšie  zasadnutie  pozvať  aj  p.  Mgr.  Natáliu  Šmidekovú  ako
zástupkyňu mesta.

8. Investičné akcie
Pani Kamenská oboznámila členov s výsledkom hlasovania o nových prioritách investičných
akcií.  Hlasovanie  prebehlo  na  minulej  schôdzi  obč.  rady.  Členovia  rady rozhodli  svojimi
hlasmi o nasledovných prioritách na rok 2016:

1. Vytvorenie bezbariérových prechodov (konkrétne miesta sa ešte upresnia) – 8 hlasov
2. Oprava chodníka pri výjazde pod obchodom Jednota – 7 hlasov
3. - 4. miesto
  Oprava betónovej plochy detského ihriska Poľná – 6 hlasov
  Oprava schodov ku pošte – zo strany od chodníka – 6 hlasov

Oprava  chodníka  pri  výjazde  pod  Jednotou -  Pán  Hanko  žiada  preveriť,  komu  patrí
parkovisko  pred  Jednotou,  aby  sa  predišlo  tomu,  že  mesto  bude  financovať  opravy
súkromnému majiteľovi. Podľa pána Smäda sa na danom mieste opravovala iba kanalizácia.

Schody pri budove  pošty – pozemok pod schodami je v majetku pána MUDr. Petra Finďa.
Pán Hanko bude jednať s  pánom Finďom ohľadom možnej  rekonštrukcie schodov. Podľa
pána  Smäda,  mesto  môže  vykonať  opravu  schodov,  aj  keď  je  pozemok  v  súkromnom
vlastníctve. Schody slúžia najmä obyvateľom sídliska. 

Oprava chodníka na Radvanskej ceste –  Pani Priehodová tlmočila  sťažnosť občana,  že
chodník na tejto ulici nebol rekonštruovaný po celej dĺžke. Pán Seko tiež namietol, že ide o 10
metrov chodníka, ktorý treba opraviť. Pán Rusnák pripomenul, že v súčasnosti je na danom
úseku  schválená  cyklotrasa.  Ak  by  sa  rekonštruoval  chodník  pred  tým,  ako  je  známa
projektová dokumentácia cyklotrasy, hrozilo by, že sa bude chodník opäť upravovať.  Podľa
informácii  pani  Priehodovej,  na  danom úseku musí  prebehnúť  najprv  zámena  pozemkov.
Mesto pripravuje viaceré zámeny pozemkov tak, aby ich mohla vykonať naraz, preto oprava
mešká.

9. Riešenie problémov s parkovaním na sídlisku
Pán  Rusnák  informoval  členov  rady,  že  sa  zúčastnil  na  rokovaní  Komisie  Mestského
zastupiteľstva pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby, ktorá prerokovala návrhy



parkovania na jednotlivých sídliskách.  Pán Rusnák predstavoval OR navrhované riešenia,
ktoré sa týkajú sídliska Radvaň. Predložený návrh podľa neho nerieši dostatočne problémy
parkovania v Radvani. Napríklad, podľa analýz prerokovaných v OR nie je otreba budovania
HG Bernolákova, pričom UHA tam navrhuje 2 HG pre 500 áut a tam, kde je situácia najhoršia
- teda na Radvanskej, kde chýba  vyše 300 stání, nie je navrhnutá žiadna hromadná garáž.
Upozornil  prítomných aj  na návrh  novej  lokality  na  Kalinčiakovej  ulici  a  informoval,  že
návrhy sa budú ešte prejednávať s občanmi, ktorí sa budú môcť k riešeniam vyjadriť. Na
záver  ešte  spomenul,  že  na  základe  poverenia  z  minulého  zasadnutia  OR  požiadal  o
prerokovanie  Koncepcie  rozvoja  Radvane  v  dopravnej  komisii  a  v  Komisii  pre  územný
rozvoj. Predsedovia oboch komisií to zaradili do programov rokovaní.

Pán Hanko takisto nesúhlasí s výstavbou garáží na Bernolákovej ulici (nad škôlkami). Pán
Novanský vyjadril počudovanie, že v minulosti bola na rovnakom mieste zamietnutá výstavba
schodiska.  Argumentovalo  sa  problémom  s  podzemným  prameňom.  Výstavbe  garáží  ale
takéto bremeno neprekáža. 

Pán  Lietava  upozornil  na  problém  s  parkovaním  na  Poľnej  ulici.  Spôsob  parkovania  je
nebezpečný pre okoloidúce autá. Pán Jankovič spomenul, že v súčasnosti žiadajú mesto o
riešenie  parkovania  na  Námestí  Ľ.  Štúra,  teda  môže sa  problém na  oboch uliciach  riešiť
spoločne, v jednej žiadosti.

Pani Kamenská sa opýtala prítomných, či by nebolo možné využívať aj časť bývalých kasární
pre potreby parkovacích miest.

Pán Smädo informoval, že navrhované riešenia sú stále otvoreným dokumentom, a možno ho
pripomienkovať. 

Pani Lapinová informovala o problémoch s parkovaním pred bytovkou na Bernolákovej ul č.
50 – 58. Na tejto ploche parkujú autá z troch priľahlých bytoviek. Množstvo áut znemožňuje
prejazd  zásahových  vozidiel.  Obyvatelia  bytovky  zorganizovali  stretnutie  a  väčšinovo
odhlasovali, že požiadajú mesto o  namaľovanie bielych čiar na parkovisku. Pani Kamenská
spomenula, že v minulosti sa už s s takýmto riešením uvažovalo, ale boli to práve obyvatelia
bytovky, ktorí sa postavili proti takémuto riešeniu. Rozvrhnutie parkovacích miest pomocou
čiar  totiž  podlieha  normám,  čo  bude  mať  za  následok  menej  parkovacích  miest.  Pani
Lapinová sprostredkovala,  že  na poslednom stretnutí  obyvatelia  takéto  riešenie  (pomocou
čiar) schválili. Pani Lapinová bude spolupracovať s pánom poslancom Smädom na ďalšom
riešení, dá mu k dispozícií aj petičné listy obyvateľov bytovky.

10. Karneval
Pani  Karová poďakovala  členom rady za  pomoc  sprípravou  podujatia.  Poďakovala  pani
Lapinovej, pani Povinskej a pani Tokárskej. 

Pani Povinská tiež ďakuje pani Karovej za zorganizovanie podujatia. Pani Povinská mala len
výhrady k prezentácii podujatia na verejnosti. Podujatie pripravili podľa nej najmä členovia
občianskej rady a tak malo byť aj prezentované. Moderátorka počas podujatia ale viackrát



zahlásila,  že podujatie pripravilo občianske združenie OZ BCF a Občianska rada Radvaň.
Návštevníci tak mohli mať dojem, že podujatie pripravilo hlavne OZ BCF. Pani Povinská sa
spýtala, ako sa obč. združenie podieľalo na príprave karnevalu.  Pani Povinská tiež vyjadrila
výhradu, že ostatní členovia rady neboli pozvaní od začiatku k organizácii podujatia. Pani
Karová odpovedala,  že dala  na začiatku vedieť,  že ako spoluorganizátor  bude uvedené aj
spomenuté obč. združenie. Karneval bol jej nápad a OZ pripravilo aj plagát ku podujatiu.  Pán
Smädo upozornil, že je problém, ak sa na podujatí obč. rady uvádza ako organizátor aj iné
obč. združenie. Občianska rada pracuje s verejnými zdrojmi. Na plagátoch alebo samotnom
podujatí by sa nemali propagovať žiadne súkromné spoločnosti, najmä nie ako organizátori. 

Uznesenie: OR sa uzniesla na tom, že sa nebudú propagovať žiadne iné subjekty. Na
budúcich akciách občianskej rady bude ako organizátor uvádzaná len Občianska rada
Radvaň.  Súkromní  sponzori  alebo iné občianske združenia  nebudú uvádzané ani  na
plagátoch propagujúcich podujatia obč. rady.

Pán Jankovič pri  tejto príležitosti  pripomenul,  že aj  používanie znaku mesta na plagátoch
podlieha istým pravidlám, a mesto by malo dať tieto pravidlá občianskym radám na vedomie.

11. Organizácia práce členov občianskej rady
Pán Jankovič otvoril tému organizácie práce členov rady. Občianskej rade napríklad chýba
dokumentácia a akýsi archív,  v ktorom by boli uložené všetky dokumenty z práce členov
občianskej rady. Potreba archivácie sa napr. ukázala pri organizovaní futbalového turnaja v
minulom roku.  Podujatie  by  sa  ľahšie  organizovalo,  keby  boli  k  dispozícii  dokumenty  a
zápisnice  z  organizovania  minulých  ročníkov.  Archív  by  pomohol  aj  pri  riešení  iných
problémov, dalo by sa napr. zistiť, ako sa problém vyvíjal v minulosti. 

Občianska  rada  poverila  svojich  členov,  aby  pripravili  návrh  organizácie  práce  a
archivácie  dokumentov  do  budúceho  stretnutia.  Poverenými  členmi  sú  pán  Hanko
(predseda OR), pán Seko, pán Jankovič, pán Rusnák, pani Lapinová, pán Miškár. 

Pán  Rusnák  sa  opýtal  prítomných,  akú  spätnú  adresu  by  mali  členovia  rady  uvádzať  na
žiadostiach pri styku s úradmi. Pri podávaní žiadostí na mesto sa musí uviesť adresa, kam má
byť zaslaná odpoveď. Členovia rady navrhli, aby odpovede boli zasielané na adresu predsedu
občianskej rady. Pán Teicher navrhol, aby sa v žiadostiach uvádzala adresa toho člena, ktorý
je poverený tou konkrétnou žiadosťou. Odpoveď by tak prišla samotnému žiadateľovi a tým
by sa zjednodušila komunikácia s úradmi. Pán Smädo odporučil komunikáciu cez jednu osobu
– predsedu rady.

12. Rôzne
Pani Povinská upozornila prítomných na problém s kontajnermi na Námestí Ľ. Štúra. Jeden z
kontajnerov je poškodený a nie je možné ho používať. Pani poslankyňa Kasová odporučila
hlásiť  takéto  problémy pánovi  Mgr.  Petrovi  Suchému,  vedúcemu  Oddelenia  odpadového
hospodárstva a údržby verejných priestranstiev. Pán Hanko vyjadril poľutovanie, že mesto
samo iniciatívne nekontroluje stav vlastného majetku. 



Pani Karová informovala o pripravovanej brigáde v areáli Tihányiovského kaštieľa. Brigáda
sa uskutoční 9. marca. Prítomní si po zasadnutí mohli prevziať leták - pozvánku na brigádu.

Pani Povinská upozornila členov na pravidlá pri výrube stromov. Má osobnú skúsenosť s tým
ako ju informovalo mesto. Mesto môže nechať preplatiť žiadateľovi výrub stromu  ako aj jeho
hodnotu.  Spolu  to  môže  byť  aj  vo  výške  1  500  eur.  Podľa  pána  Smäda  v  mestskom
zastupiteľstve  takéto nariadenie nebolo schvaľované a nemá vedomosť, žeby malo platiť. Pán
Oros má tiež negatívnu skúsenosť s výrubom stromov. Žiadosti na mesto na  odpílenie stromu
boli spoplatnené (17 eur za dve žiadosti), pričom strom napokon nebol odpílený poriadne a
pracovníci mesta nechali na mieste vysoký peň.  Pani Lapinová upozornila, že podľa noriem
by do vzdialenosti 8 – 10 metrov od bytovky nemal byť zasadený žiaden strom.

Pani Tokárska upozornila na problém s tým ako s postupuje pri zavádzaní optických káblov.
Spoločnosť  BBX  s.r.o.  nedala  po  rozkopávkach  trávnik  do  pôvodného  stavu.  Jamy  sú
zahádzané kameňmi. Pán Smädo dodal, že podobný problém bol aj v Kremničke. Mesto ale
nemá kompetencie  na vynútenie  nápravy.  Nad rozkopávkami  telekomunikačných sietí  má
dohľad  telekomunikačný  úrad.  V Kremničke  spôsobil  mobilný  operátor  problém  na  260
pozemkoch.

Členovia rady otvorili tému radvanského príjazdu na cestu R1. Členovia sa nevedia zhodnúť,
či obyvatelia štvrte potrebujú dialničnú známku aj v prípade, keď prechádzajú po dialnici len
v rámci územia vlastného mesta. 

Uznesenie – členovia rady požiadajú kompetentné orgány o odpoveď – či sú obyvatelia
Radvane povinní používať dialničnú známku, aj keď využívajú rýchlostnú cestu R1 len
na prepravu v rámci mesta Banská Bystrica.

Najbližšie stretnutie občianskej rady bude 5.4. 2016 v budove SZU na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľ: Tomáš Teicher
Predseda: Daniel Hanko

Dňa 1.3.2016 v Banskej Bystrici


