
              ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,

konaného dňa 8.11. 2016

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady
2. Zeleň v Radvani

      3.  Vyhodnotenie podujatia Večer Seniorov
      4.  Príprava podujatia Mikuláš pre deti
      5.  Príprava tlačeného spravodaja OR
      6.  Rokovací poriadok OR
      7.  Parkovacia politika na Bernolákovej ulici
      8.  Plnenie úloh
      9.  Diskusia, Záver

Prítomní členovia a hostia

Členovia:  Daniel Hanko, Anna Povinská,  Soňa Orosová,  Marián Lietava,  Erika Karová,
Anton Jankovič, Lenka Lapinová, Gabriela Tokárska, Anna Švecová,  Roman Miškár, Peter
Novanský,  Peter  Rusnák,  Miroslava  Kamenská,  Dušan  Bók,  Tomáš  Teicher,  Nadežda
Bieliková, Ján Chlumecký, 
poslanci MsZ : Milan Smädo, Ľudmila Priehodová

Hostia:  Pavel  Oros,  Anna  Messerschmidtová,  Oľga  Škropeková,  Jaroslav  Bystran,  Igor
Marček, Michal Zajclan, Michal Valent – ZAaRES, Ivan Šabo – ZAaRES, 

Ospravedlnili sa: Marián Fáber, Martin Patúš, Maroš Vincenc, poslanci MsZ: Igor Kašper,
Svetozár Dluholucký, Vladimír Sklenka, Hana Kasová

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady

Predseda  OR  Daniel  Hanko  otvoril  zasadnutie  občianskej  rady  a predstavil  program
zasadnutia. Prítomných bolo 17 členov, zasadnutie bolo uznášaniaschopné.

2. Zeleň v Radvani
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Otvorila sa téma zeleň v Radvani. Zástupcovia ZAaRES Michal Valent a Ivan Šabo
oboznámili prítomných s plánmi a prácou ZAaRES v tomto roku, vybavení o materiálovom
a personálnom obsadení spoločnosti a odpovedali na otázky ako napríklad: 

Úprava  drevín  –  občania  upozornili  na  dlhodobo  neriešený  problém
s úpravou  (orezávaním)  stromov  na  verejných  priestranstvách.  Niektoré
stromy sú až príliš vysoké a hrozí zlomenie prípadne vyvrátenie. Niektoré
poškodzujú  majetok  občanov,  prípadne  zasahujú  až  do  chodníka
a znemožňujú prechod. V tejto súvislosti informovali zástupcovia ZAaRES-u
o tom, že nevlastnia žiadnu plošinu, ktorú by mohli použiť na tento účel.
No taktiež uviedli, že na základe tejto skutočnosti požiadali vedenie Mesta
o vyčlenenie  sumy z rozpočtu Mesta na nákup plošiny. Keďže sa jedná
o určitý proces pri obstarávaní, poprosili občanov o trpezlivosť. 
Úprava parku Radvanských – zástupcovia ZAaRES-u informovali o tom, že
boli už na obhliadke a bude sa riešiť.

P. Rusnák sa opýtal, kto má na starosti fontány a vody. 
P.  Valent  odpovedal,  že  to  má  na  starosti  p.  Graus  –  Slovenský
vodohospodársky podnik.

G. Tokárska členka OR z Poľnej 27 informovala o tom, že žiadali o výrub
brezy, keď  sa  zlomil  konár,  aby  nedošlo  k ohrozeniu  zdravia  a majetku.
Bolo im to však zamietnuté. Preto sa pýta,  kto by v prípade ohrozenia
a škody niesol zodpovednosť.

Ivan Šabo poznamenal, že ZAaRES je vykonávateľ a dostáva pripomienky
od mesta. Od mája sú pri kormidle a nastavujú nový spôsob spolupráce.
Momentálne majú k dispozícii 12 + 1 pracovníkov, preto nevedia nič sľúbiť,
ale budú sa snažiť všetky podnety od občanov postupne riešiť. 

Obyvatelia upozornili na trčiace konáre pri ceste k Tescu.

Milan Smädo povedal, že zákon hovorí o to, že nad svojím pozemkom, ak
to bráni po vegetačnom období a ak robí škodu v užívaní komunikácie musí
ju odstrániť majiteľ pozemku.

P. Oros obyvateľ Bernolákovej 30 informoval o tom, že by chceli venovať
veľký strom Jedľu pri ich bytovom dome ako vianočný strom.

V súvislosti  s výrubom  stromov  P.  Valent  informoval  o tom,  že  každý
podnet  je  potrebné  podať   na  klientské  centrum.  Podnet  bude  ďalej
postúpený do výrubovej komisie, ktorá pošle stanovisko. Výrubová komisia
zbiera podnety a schvaľovací  proces trvá cca  6-8 mesiacov.  V prípade
podania  podnetu  je  lepšie,  aby  bol  podpísaný  väčšinou  obyvateľov
bytového  domu.  V roku  2016  sa  realizovali  výruby  stromov,  ktoré  boli
podané  a odsúhlasené  výrubovou  komisiou  ešte  v rokoch  2014  a 2015.
Taktiež  treba  brať  na  vedomie,  že  výrub  sa  môže  realizovať  len  počas
vegetačného obdobia, to znamená v období od 1.10. do konca marca. 
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P. Povinská sa chcela informovať o tom, či sa ihličnany dajú orezať alebo
spíliť.
P. Valent odpovedal, že je to proti ich profesii odrezávať vrchy.

K personálnemu obsadeniu ZAaRES-u sa vyjadril p. Šabo, že momentálne
v spoločnosti pracuje 12+1 stálych pracovníkov a tento rok začali projekt
s 10timi väzňami. Keďže sa im projekt osvedčil,  budúci rok by počet chceli
zvýšiť na 20. Taktiež by chceli posilniť rady zamestnancov o 5-6 ľudí. Ďalej
informoval o tom, že v súvislosti s nedostatočným počtom zamestnancov
a  silne  bujnejúcou  vegetáciou   bola  na  tohto  ročnú  druhú  kosbu  na
Podháji,  použitá  externá firma.  Nie  je  ľahké zohnať  odborníka na prácu
s kosačkou. 

Obyvateľ Kalinčiakovej ulici sa pýtal na to či sú topole, ktoré sú v zlom
stave, v pláne na výrub tento rok.
Valent: Topole si vyžadujú hlbší rez a musia sa robiť len vo vegetačnom
období.

P. Chlumecký z Kalinčiakovej č. 2 informoval o tom, že v ešte v roku 2015
podávali obyvatelia vchodu žiadosť na výrub brezy. Bolo im odpísané, že
od marca je vegetačné obdobie a doteraz neboli vyrúbané.
P.  Valent:  „Pracuje sa  na tom. Stanovisko sme obdržali  v auguste 2016
(stanovisko sa vydáva 2  x  ročne).  Výrub stromov sa robí   v období  od
1.10.- 31.3.“
Taktiež  uviedol,  že  sťažnosti  je  možné  podávať  na  adresu?
zaares@mail.telekom.sk.  V prípade podnetov môžu obyvatelia prizvať na
konzultáciu aj pani Štrbovú, ktorá ma na starosti mestskú časť Radvaň. Je
to  zamestnankyňa ZAaRES-u,  pracujúca  v teréne.  Taktiež  pán Valent  sa
poďakoval poslancom za podporu a spoluprácu.

P. Hanko požiadal o nosenie a používanie krycej plachty počas kosenia, na
ochranu áut.

P. Škropeková oslovila členov OR  na organizovanie sobotňajších brigád,
zo strany ľudí by bol záujem. 

3. Vyhodnotenie podujatia Večer Seniorov

Erika  Karová  zhodnotila  podujatie  Večer  seniorov,  ktorý  sa  konal  21.
októbra v priestoroch ZŠ Radvanská 1. Prítomných oboznámila o tom, že
podujatia sa zúčastnilo takmer 150 seniorov z rôznych mestských častí,
avšak záujem  o podujatie  bol  o mnoho  vyšší.  Bohužiaľ  z kapacitných
dôvodov sa nemohli  všetci  záujemcovia podujatie zúčastniť.  Poďakovala
členom OR, ktorí sa na podujatí podieľali a pomáhali. Podujatie zhodnotila
ako veľmi prínosné a úspešné. Poďakovala sa aj p. Vincenovi za vybavenie
sponzorských darov,  ako aj  p.  Fáberovi  za  fotodokumentáciu.  Tento rok
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bola  na podujatí  novinka prezentácia  vlastnej  tvorby,  ktorá  sa úspešne
osvedčila a bol o ňu veľký záujem, ako aj o súťaž o najlepší koláč. 
Anton  Jankovič  zhodnotil  podujatie  tiež  ako  úspešné  a prítomných
oboznámil s výsledkami ankety, ktorá bola súčasťou podujatia.
Vyhodnotenie ankety /odkazy, podnety a námety/ pre OR Radvaň. Zo 150
seniorov odovzdalo anketové lístky 37 respondentov /24%/

- 14 osôb ocenilo organizovanie podujatia a podporilo ďalšie obdobné
podujatia pre seniorov

- 19 osôb poďakovalo za zorganizovanie podujatia 
- 1 námet na usporiadanie sedenia stolov, z dôvodu lepšej viditeľnosti
- 9  podnetov  bolo  za  zriadenie  Denného  centra  /klubu  dôchodcov/

v mestskej časti Radvaň ako nesplnení prísľub z roku 2015
- 5  námetov  bolo  za  vytvorenie  možností  pre  športové  aktivity

seniorov /petang a iné/
- 19  podnetov  bolo  za  opravu  a údržbu  chodníkov  /vrátane  zimnej

údržby pri zastávkach MHD/ a starostlivosti o zeleň /ul. Radvanská,
NĽŠ,  Bernolákova,  schodisko  pri  pošte  č.  5  Poľná,  chodník
a osvetlenie Pršianskej cesty/

- 1 podnet k trasám autobusových liniek č. 21 a 22 /aby prechádzali
cez Fončordu/

   
Uznesenie č.1 : Prerokovanie podnetov a námetov vyplývajúcich z 
anketových lístkov v príslušných pracovných skupinách a predloženie 
návrhov na možnosti ich realizácie
Termín: do 31.12.2016          
Zodpovedný: vedúci pracovných skupín

4. Príprava podujatia pre deti Mikuláš

Miroslava  Kamenská  a Erika  Karová  oslovili  prítomných  s možnosťou  pripojiť  sa  ku
organizátorom  podujatia  Mikuláš,  ktorí  organizujú  každoročne  podujatie  v   ostatných
okrajových  častiach  /Kremnička,  Podháj,  Iliaš,  Pršianska  terasa..../.  Podujatie  sa konaná
vonku, na verejnom priestranstve. Druhá možnosť je ponechať podujatie v priestoroch školy,
tak ako to bolo po minulé roky. Členovia možnosť organizovania podujatia vonku zamietli
z dôvodu zlých skúseností z minulých rokov /chaos, nevhodný priestor pred obchodom COOP
Jednota/ a dohodli sa, že sa i tento rok bude konať podujatie  v ZŠ Radvanská 1 /šmykňa –
vchod od potoka/.
Erika Karová informovala prítomných o prípravách podujatia. Termín podujatia členovia OR
schválili na  piatok 2. decembra, v čase od 17:30 hod.  Organizačné veci bude riešiť pracovná
skupina členov OR, ktorá sa stretne mimo zasadnutia OR. Pomoc pri organizácii podujatia
prisľúbili p. Hanko, Kamenská, Povinská, Švecová, Lietava, Tokárska, Lapinová, Jankovič,
Orosová, Bieliková. Miškár.
 
Uznesenie č.2: Pracovná skupina  Podujatia  a Propagácia  sa  stretnú a zorgaizujú  podujatie
Mikuláš.
Termín: 25.11.
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5. Príprava tlačeného spravodaja OR

Anton Jankovič oslovil Eriku Karovú, aby informovala o príprave tlačeného
spravodaja OR. Erika Karová informovala členov OR o tom, že momentálne
nie  sú  vyčlenené  finančné  prostriedky  na  vydanie  spravodaja  a tak  sa
budú  musieť nájsť financie z iného zdroja. Pracovná skupina propagácie sa
bude  prípravou  spravodaja  zaoberať.  Zároveň  informovala  o tom,  že  je
vytvorená  Redakčná  rada,  v ktorej  sú  členovia  OR  p.  Rusnák,  Teicher,
Lapinová, Miškár a Lapinová.

Uznesenie č.3:
Pracovná skupina propagácie pripraví a zistí  cenové ponuky na možnosť
vydaja spravodaja.
Termín: do 7.12.2016

6. Rokovací poriadok OR

Podpredseda  OR  Anton  Jankovič  informoval  prítomných  o vypracovaní
Rokovacieho poriadku a činnosti OR, kde sa na finálnej veci ešte pracuje,
Informoval o tom, že sa určili vedúci pracovných skupín:
Pracovná skupina na prípravu podujatí – vedúci skupiny Anton Jankovič
Pracovná skupina pre propagáciu a informácie ohľadom práce OR– vedúca
skupiny Erika Karová
Pracovná skupina pre územný rozvoj a investície – vedúci skupiny Peter
Rusnák

Vyzval členov OR, ktorí nie sú zaradení ešte v žiadnej pracovnej skupine,
aby  tak  urobili  do  18.11.  mailom  podpredsedovi  OR.  Ďalej  informoval
o tom,  že  každému  členovi  OR  bude  elektronicky  zaslaný  Rokovací
poriadok na pripomienkovanie.

Uznesenie č. 4 : Členovia OR sa dohodli, že každý člen bude zaradený
aspoň  v jednej  z pracovných  skupín  a bude  pripomienkovať  Rokovací
poriadok OR.
Termín: 19.11.

7. Parkovacia politika na Bernolákovej ulici

Peter  Rusnák  informoval  členov OR o predložení  žiadosti  na MsÚ ohľadom predloženia
radvanskej cyklotrasy na pripomienkovanie na rokovanie OR.
O vypracovaní  štúdie  pešieho  verejného  priestranstva  v priestore  medzi  evanjelickým
kostolom, parkom, Novamedom a SZU v dvoch alternatívach: 

- S ponechaním trafostanice
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- S preložením trafostanice
Vypracovanie štúdie na využite prameňa vytekajúceho spod svahu pod Bernolákovou ulicou
pri MŠ Radvanská, na vytvorenie odpočinkovej zóny s jazierkom a parkom.
OR Radvaň ponúka participáciu na vypracovaní oboch štúdií.

P. Bystraň obyvateľ Bernolákovej ulice informoval o tom, že bola spísaná
petícia ohľadom zabránenia postavenia parkovacieho domu pod bytovým
domom Bernolákova 21 – 43, kde sa vyzbieralo 500 podpisov. Petícia bola
odovzdaná na  mesto.  Na  schôdzi  bytového domu,  ktorá  sa  uskutočnila
v mesiaci  november  bolo  predložené,  že  až  95%  obyvateľov  tohto
bytového domu nesúhlasí  s výstavbou  parkovacieho  domu a ľudia  chcú
ponechať zeleň. 

Uznesenie č. 5: Členovia OR sa dohodli na tom, že bude zaslaní list
na  MsÚ  ohľadom  predloženia  radvanskej  cyklotrasy  na  pripomienkovanie  na
rokovanie OR. O vypracovaní štúdie pešieho verejného priestranstva v priestore medzi
evanjelickým  kostolom,  parkom,  Novamedom  a SZU  v dvoch  alternatívach  -
s ponechaním trafostanice a s preložením trafostanice. Vypracovanie štúdie na využite
prameňa  vytekajúceho  spod  svahu  pod  Bernolákovou  ulicou  pri  MŠ Radvanská  na
vytvorenie odpočinkovej zóny s jazierkom a parkom. OR Radvaň ponúka participáciu
pri vypracovaní oboch štúdií.

8. Diskusia, Záver

P.  Jankovič  informoval  členov  OR  ohľadom  transformácií  komunitných
centier,  ktorá  prebieha do polky  roka 2017.  Prečítal  list  od  p.  Filipovej,
vedúcej sociálneho odd. ohľadom zriadenia nového komunitného centra,
denného centra. 

Milan Smädo povedal, že OR by mala mať svoj stánok, miestnosť a je to
neprijateľné ak nie.

Peter Rusnák informoval o tom, že kotolne sú majetkom Stefe a kotolňa na
Kalinčiakovej bude k predaju.

P.  Karová  členka  OR  pozvala  prítomných  na  podujatie  Fončorďácke
zemiakové  hody  a informovala  prítomných  o požiadavke  zo  strany
organizátorov  tohto  podujatia  o  zapožičanie   stanu  od  OR  Radvaň.
Členovia  OR súhlasili,  aj  oponovali  na to,  že stan je  nový a kto  uhradí
náhradu v prípade poškodenia. 

P. Milan Smädo poslanec MsZ informoval o tom, že  MVE na úrade zabudli
v tabuľkových častiach vyňať.  Je  možné podpísať  petíciu  proti  výstavbe
MVE Vlkanová a Iliaš, tvorí sa petičný výbor a chcú nazbierať okolo 10.000
podpisov.
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P. Škropeková upozornila na nesvietiace svetlá na Bernolákovej 25.

Najbližšie  stretnutie  občianskej  rady sa stanovilo na  7. decembra 2016 o 17,00 hod.   v
budove SZU na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľ: Erika Karová

Predseda: Daniel Hanko

Dňa: 08.11.2016 v Banskej Bystrici
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