ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,
konaného dňa 6. júna 2017
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Slovo pre hostí zasadnutia a informácie poslancov MsZ o použití prebytku bežného
a kapitálového rozpočtu v mestskej časti Radvaň
3. Kontrola plnenia uznesení (úloh)
4. Informácie o príprave a realizácii Dňa detí
5. Informácie o príprave Radvanského dňa
6. Upresnenie zasadnutí ORR počas letných mesiacov 2017
7. Zmena účelu využitia stavby na Námestí Ľ. Štúra – bývalé potraviny
8. Rôzne
9. Diskusia, záver

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Predseda občianskej rady Daniel Hanko privítal hostí a oboznámil ich s programom stretnutia.
Prítomní boli 16 členovia OR – Daniel Hanko, Peter Rusnák, Anton Jankovič, Peter
Novanský, Gabriela Tokárska, Anna Povinská, Miroslava Kamenská, Marián Lietava, Tomáš
Teicher, Erika Karová, Jozef Seko, Lenka Lapinová, Ján Moravčík, Roman Miškár, Martin
Patúš a Matúš Kršňák. Nikto nepožiadal o doplnenie programu.
Poslanci MsZ: Pavol Bielik, Ľudmila Priehodová, Milan Smädo, Igor Kašper
Hostia: Jaroslav Bystran
Ospravedlnili sa členovia OR: Ján Chlumecký, Naďa Kollárová, Anna Švecová

2. Slovo pre hostí zasadnutia a informácie poslancov MsZ o použití
prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v mestskej časti Radvaň
Poslanec p. Kašper informoval o prebytku rozpočtu mesta za rok 2016 vo výške 3,9 milióna
Eur a o jeho budúcom prerozdelení mestským zastupiteľstvom. Veľká časť finančných
prostriedkov by mala smerovať práve do Radvane. V diskusii odzneli návrhy na doplnenie
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priorít investičných akcií OR Radvaň pre rok 2017, pričom doplnené v rámci priorít boli
návrhy na komplexnú rekonštrukciu ciest na Poľnej ulici, Zvolenskej ceste (od mosta po
STK) a Moskovskej ulici. Členovia OR opätovne navrhujú, aby bol opravený aj most na
Zvolenskej ceste.
Poslanec p. Smädo pripomenul odoslanie žiadosti na získanie 400 tisíc € zo Slovenského
futbalového zväzu na rekonštrukciu futbalového ihriska na Podháji. Pôjde predovšetkým
o rekonštrukciu jeho povrchu (umelá tráva). V tomto prípade by mesto spolufinancovalo
rekonštrukciu v celkovej výške 50 %.
Keďže Ministerstvo obrany SR nemá záujem vrátiť ihrisko na Štiavničkách mestu, radvanské
by malo v budúcnosti plniť úlohu hlavného mestského futbalového ihriska.
Poslanec p. Smädo navyše informoval aj o pokračujúcej oprave Radvanského kaštieľa, na
ktorej sa podľa najnovších správ má podieľať i mesto Banská Bystrica v sume 1,5 milióna
Eur. Okrem toho, odznela aj informácia o pripravovanej rekonštrukcii mosta do Iliaša
v hodnote 1,56 milióna Eur, ktorú by mal financovať štát.

3. Kontrola plnenia uznesení (úloh)
Vzhľadom na informácie z bodu č. 7, v rámci ktorých sa riešila problematika pohostinstiev
a herní v bytových domoch a rastúci počet sťažností občanov, obzvlášť na ulici Námestie Ľ.
Štúra 11 – 20, sa prijalo Uznesenie č. 1/6/2017 v znení: OR Radvaň žiada mesto Banská
Bystrica a Stavebný úrad o zastavenie vydávania povolení na umiestňovanie
a prevádzkovanie pohostinstiev a herní v bytových domoch (obytných blokoch).
Uznesenie bolo prijaté všetkými prítomnými členmi ORR jednohlasne.
V zmysle kontroly plnenia predchádzajúcich uznesení sa overilo a potvrdilo splnenie všetkých
úloh, ktoré boli stanovené na poslednej OR konanej dňa 2. mája 2017.

4. Informácie o príprave a realizácii Dňa detí
Termín konania Dňa detí je stanovený na 24. júna 2017 v priestoroch SZU s prepojením na
okolie kaštieľa Radvanských.
Pani Kamenská informovala OR o obsahu MDD, ktorý okrem iného bude zahŕňať rôzne
atrakcie, tvorivé dielne, cestu rozprávkovým lesom, občerstvenie, rozdávanie balíčkov a pod.
Symbolické vstupné bude 1 € za každé dieťa.

5. Informácie o príprave Radvanského dňa
Pán Jankovič informoval členov ORR o prebiehajúcej realizácii a hrubej príprave podujatia. Príprava
prebieha aj v zmysle tvorby prihlášok, pričom participujú na nej aj dobrovoľníci mimo členov
Občianskej rady Radvaň. V tejto súvislosti p. Jankovič vyzval všetkých členov ORR
k spolupodieľaniu sa na príprave akcie.
Radvanský deň sa bude konať 1. septembra 2017 a jeho súčasťou, okrem iného, bude i kultúrny
program a sprievodné akcie. Výška príspevku na štartovné bude 1 € za hráča.
Členovia OR sa dohodli na stretnutí realizačného a prípravného výboru v termíne 27. júna 2017,
o čom sa budú v predstihu informovať e-mailom.
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6. Upresnenie zasadnutí ORR počas letných mesiacov 2017
Občianska rada Radvaň sa v rámci prítomných členov dohodla na termíne najbližšieho
zasadnutia v auguste, predbežne na dátume 8.8.2017.

7. Zmena účelu využitia stavby na Námestí Ľ. Štúra – bývalé potraviny
Z hľadiska e-mailovej komunikácie prebiehajúcej pred konaním OR sa na zasadnutí upresnili
informácie týkajúce sa zmeny účelu využitia bývalých potravín (TUZEX) v bytovom bloku
NĽŠ 11–14.
V súčasnosti ide zo strany Stavebného úradu a nájomcu o legalizáciu niekoľkoročného
umiestnenia a prevádzkovania existujúcej herne a baru Royal pod bytovým domom na
Námestí Ľ. Štúra 11-14.

8. Rôzne
V tomto bode sa preberali a vymieňali informácie o možnostiach a formách zasielania
žiadostí, napr. ohľadne osádzania lavičiek a hracích prvkov, a tiež ich prípadné rekonštrukcie.
Poslanec p. Kašper prisľúbil poslať pozvánky na Športový deň, ktorý je naplánovaný na 15.
septembra 2017.

9. Diskusia, záver
V rámci diskusie sa riešila aj otázka, resp. problematika pokračujúcej devastácie
a znečisťovania ihriska a celého športového areálu pri ZŠ Radvanská.
Napriek tomu, že starostlivosť o ihrisko je v kompetencii ZŠ, ktorá by sa mala postarať o jeho
čistenie a zveľaďovanie, nedeje sa tak. Na základe týchto skutočností poslanec p. Smädo
pripomenul návrh na prechod ihrísk pod správu ZARESu, v ktorého kompetencii by bola aj
starostlivosť o takéto typy športových ihrísk.
Rokovanie OR Radvaň ukončil predseda p. Hanko.
Ďalšie stretnutie občianskej rady je plánované na 8. augusta 2017 o 18,00 hod. v priestoroch
auly SZU na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľ: Martin Patúš
Overovateľ: Matúš Kršňák

V Banskej Bystrici, dňa 6. júna 2017
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