
                                                Z Á P I SN I C A   

           

zo zasadnutia Občianskej rady Radvaň v  Banskej Bystrici konaného dňa 07.03.2017 

v  Polyfunkčnom objekte SZU na Bernolákovej ulici. 

 

Program: 

1.Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3.Vyhodnotenie verejného stretnutia občanov Radvane 

4.Vyhodnotenie Radvanského karnevalu 

5.Investičné akcie na rok 2017 

6.Informácie o činnosti pracovnej skupiny OR pre investície a rozvoj 

7.Informácie o aktivitách OZ za dôstojnú Radvaň 

8. Informácie o príprave podujatí OR 

9. Rôzne 

10. Záver, uznesenia a úlohy 

 

1. Otvorenie 

Predseda Občianskej rady Daniel Hanko otvoril stretnutie za prítomnosti 15 členov  Občians-

kej rady / Daniel Hanko, Anton Jankovič, Lenka Lapinová, Tomáš Teicher, Anna Povinská, 

Anna Švecová, Erika Karová, Peter Novanský, Roman Miškár, Gabriela Tokárska, Nadežda 

Bieliková, Peter Rusnák, Marián Lietava, Miroslava Kamenská, Ján Moravčík 

Ospravedlnil sa: M. Patúš 

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva : Igor Kašper, Milan Smädo, Ľudmila Priehodová  



Prítomní hostia : Jaroslav Bystran, Viera Koňová, Lubomír Matej 

Predseda Občianskej rady  konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľa bol určená: Lenka Lapinová a  za overovateľa zápisnice A. Jankovič 

Uznesenie č. 01 bolo splnené: 15 členovia OR schválili predložený program zasadnutia  

Schválené : jednohlasne  /väčšinovo / 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Všetky uznesenia z predošlého stretnutia boli splnené. 

 

3. Vyhodnotenie verejného stretnutia občanov Radvane  

Vyhodnotenie mala za úlohu pripraviť L. Lapinová. Verejné stretnutie prebehlo tak, ako bolo 

plánované, nebola síce taká účasť občanov ako bolo očakávaním OR, ale občania, ktorí sa 

zúčastnili, sa zapájali do debaty a mali aj zaujímavé otázky na primátora p. Noska. Občania 

hlavne majú záujem na tom aby sa mestská časť Radvaň zveľaďovala, zmodernizovala a aby 

boli odstránené "nedostatky" ktoré znepríjemňujú život občanom Radvane. Spoločne sme sa 

zhodli, že podobné akcie sú veľmi dôležité pre občanov a aj členov OR. Taktiež bude v 

budúcnosti dôležité zosilniť propagáciu verejných stretnutí. Z verejného stretnutia je 

vypracovaná osobitná zápisnica. 

 

4. Vyhodnotenie Radvanského karnevalu 

Vyhodnotenie mala za úlohu Erika Karová, ktorá spolu s ostatnými členmi OR a ohlasom od 

ľudí, ktorí sa zúčastnili, ju zhodnotili ako úspešnú, zaujímavú a vydarenú. Erika poďakovala 

kolegom, ktorí sa aktívnejšie zapojili. Podujatia sa zúčastnilo 140 detí, spolu 420 ľudí (vrátane 

rodičov, organizátorov a učinkujúcich). OR určite akciu Radvanský karneval usporiada aj v 

budúcnosti. 

 

5. Investičné akcie na rok 2017 



K investičným akciám na rok 2017 vystúpil p. Rusnák a navrhol aby sa opätovne k téme invest. 

akcií stretla pracovná skupina pre rozvoj a investície. Spraví sa fotodokumentácia a obhliadky 

najpoškodenejších chodníkov, ciest v Radvani. Súčasne sa spracuje návrh na ich prioritnú 

opravu. 

Uznesenie č.02 predložiť návrh na prioritné opravy poškodených chodníkov a ciest v roku 

2017. 

Schválené: jednohlasne 

Zodpovedný: p. Rusnák 

Termín: do 04.04.2017 

 

6. Informácie o činnosti pracovnej skupiny OR pre investície a rozvoj 

Pracovná skupina pre investície a rozvoj sa stretla dňa 15. 02 - p. Rusnák, p. Jankovič, p. 

Lapinová a p. Kamenská. Hľadali sme alternatívy ohľadom priestorov  pre stretávanie OR. 

Hlavnou témou stretnutia bola protihluková stena a spracovanie podnetov od občanov ohľadom 

tejto témy. Ohľadom "najpálčivejších miest" Radvane som sa osobne stretla s primátorom p. 

Noskom aj ja. Hovorili sme o problémoch, ktoré mňa aj občanov Radvane trápia. S primátorom 

a p.Muroňom vedúcim oddelenia MsÚ sa stretli aj p. Jankovič a p. Rusko pre účely zriadenia 

denného centra a aktivity OR, na ulici NĽŠ a vykonali aj obhliadku zdevastovaného pozemku 

pri Polyfunkčnom objekte SZU. 

Uznesenie č.3 - priebežne sledovať plnenie námetov a návrhov vyplývajúcich zo zápisov zo 

stretnutí pracovnej skupiny pre investície a rozvoj, a z verejného zhromaždenia občanov 

Radvane s primátorom mesta B.B. p. Noskom. 

Schválene: jednohlasne 

Zodpovedný: p.Rusnák 

Termín: mesačne 

 

7. Informácie o aktivitách OZ za dôstojnú Radvaň 

Informácie o činnosti OZ za dôstojnú Radvaň spracoval a podal p. Miškár. Momentálne OZ za 

dôstojnú Radvaň navrhuje dva projekty s možnosťou čerpania s participatívneho rozpočtu: 

1.projekt je "Rozhodujme si sami o našom sídlisku" 

2.projekt je" Aj dospelí potrebujú ihrisko" 



Dňa 23.3. prebehne aj verejná prezentácia projektov so spustením hlasovania. Tieto dva 

projekty budú aj na našej web stránke a Facebooku. Hlasovať je možné od 23.03 do 07.04.2017 

Uznesenie č.4 prezentácia projektov a ich propagácia 

Schválené: jednohlasne 

Zodpovedný: p. Miškár 

 

8. Informácie o príprave podujatí OR 

Najbližšie podujatie, ktoré pripravuje OR je MDD. E Karová navrhla dátum na 10.06.2017. A. 

Jankovič uviedol, že je potrebné stanoviť termín čím skôr, ako aj miesto konania  v súvislosti 

so začiatkom rekonštrukcie ZŠ-Radvanská a pokračovaním rekonštrukcie areálu školy. 

Podrobnosti ohľadom tohto podujatia budeme ešte preberať na najbližšej OR. 

Uznesenie č.5 - príprava MDD 

Schválené: jednohlasne 

Zodpovedná: p. Kamenská 

Ďalším plánovaným podujatím je "športový deň" v septembri, podujatie by sa malo konať tak 

ako minulý rok na  futbalovom ihrisku - Podháj, Bola nám zo strany poslanca I. Kašpera 

navrhnutá spolupráca s OR - Kráľová a  OR - Pršianska terasa, aby tento športový deň bol 

veľkolepejší a atraktívnejší pre deti, mladistvých a aj dospelých Radvane.  P. Rusnák navrhol, 

že tento deň, keďže je dňom ústavy, by mal byť "dňom mestských častí" na podporu 

lokálpatriotizmu. 

Uznesenie č.6 v spolupráci s I. Kašperom prerokovať v rámci spoločného podujatia možnosti 

spolupráce s OR - Kráľová a OR - Pršianska Terasa.  

Schválené: jednohlasne 

Zodpovedný garant akcie: p. Jankovič 

 

9. Rôzne 

Na OR bola ďalej spomenutá aj petícia proti výstavbe vodných elektrárni Vlkanová a Iliaš, do 

ktorej sa pripojila aj naša OR. Dosť závažnou témou je aj ihrisko pri ZŠ Radvaň.  Pán Jankovič 



požiadal prítomných poslancov o zistenie termínu, kedy sa tam plánuje začať robiť 

ľahkoatletická dráha z dôvodu možnosti organizovania podujatia Radvanský deň. Zároveň 

požiadal o jednoznačné určenie správcu tohto športového areálu a jeho materiálno- technického 

zabezpečenia ochrany a údržby. 

 

10.Záver, uznesenia a úlohy 

Na záver OR mali slovo hostia a pán Bystran sa posťažoval na málo zelene v Radvani. Potom 

už len predseda p.Hanko poďakoval prítomným členom OR, poslancom MsZ a hosťom za 

účasť. 

  

 

 

Spracovala: Lenka Lapinová 

Overovateľ: Anton Jankovič 

 

 

 


