
ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, 

konaného dňa 02. mája 2017

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Informácie zo  zasadnutia finančnej komisie Mestského zastupiteľstva BB

3. Kontrola uznesení

4. Informácie o príprave MDD 

5. Informácie o príprave Radvanského dňa

6. Informácia o schválení návrhu na zrušenie členstva v OR a návrh na jej doplnenie

7. Informácie o výsledku osobného stretnutia zástupcov OR s primátorom mesta

8. Diskusia

9. Záver, uznesenia (úlohy)

1. OTVORENIE  

Predseda občianskej rady Daniel Hanko privítal  hostí a oboznámil s programom stretnutia.
Prítomní boli  15 členovia OR – Daniel  Hanko, Peter  Rusnák,  Anton Jankovič,  Nadežda
Bieliková,   Gabriela  Tokárska,  Anna  Povinská,  Anna  Švecová,  Marián  Lietava,  Tomáš
Teicher, Erika Karová, Jozef Seko, Peter Novanský, Lenka Lapinová, Maroš Vincenc a Matúš
Kršňák. Nikto nepožiadal o doplnenie programu.
Poslanci MsZ: Ľudmila Priehodová, Milan Smädo, Igor Kašper
Hostia: Jaroslava  Vráblová
Ospravedlnili  sa  členovia  OR:  Matúš  Patúš,  Roman  Miškár,  Ján  Moravčík,  Miroslava
Kamenská, Ján Chlumecký

 2. Informácie zo zasadnutia finančnej komisie Mestského zastupiteľstva  
Banská Bystrica

 Poslanec p. Kašper informoval o výsledku zasadnutia finančnej komisie MsZ k prebytku 
rozpočtu mesta za rok 2016 a o jeho prerozdelení Mestským zastupiteľstvom ohľadne   
použitia finančných prostriedkov pre Radvaň. V diskusii odzneli ďalšie návrhy na doplnenie 
priorít investičných akcií OR Radvaň pre rok 2017 schválených na zasadnutí OR dňa 
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4.4.2017.Pri doplnení týchto priorít boli návrhy na rekonštrukciu ciest na Poľnej ulici, 
Zvolenskej ceste (od mosta po STK) 

Členovia OR navrhovali, aby bol opravený aj most. V prípade, ak OR poskytne finančné 
prostriedky v rámci investičných akcií na rok 2017 na rekonštrukciu prístupu zásobovania 
v areáli materskej školy, tak z rozpočtu mesta budú poskytnuté finančné prostriedky na  
rekonštrukciu chodníkov okolo Materskej školy Radvanská 28, BB.

 Poslanec p. Smädo informoval o žiadosti na  získanie 400 tis. € zo Slovenského futbalového
zväzu na rekonštrukciu futbalového ihriska na Podháji, tiež uviedol, že vzhľadom na platnú
legislatívu je možno na Bernolákovej ulici umiestniť retardér. 

3. Kontrola uznesení

       Vzhľadom  na  predchádzajúce  informácie,  Uznesenie  č.  2/4/2017  je  potrebné
prehodnotiť.

Členovia investičnej komisie dohodli stretnutie k plánu investičných akcií na 05.05.2017. 
     Uznesenie č. 1/5/2017 - Členovia OR sa dohodli na stretnutí pracovnej skupiny pre

investície a rozvoj k prehodnoteniu plánu investičných akcií.

4. Informácie o     príprave MDD
Bol dohodnutý termín MDD na deň 24.06.2017 v priestoroch SZU a prepojením na okolie
kaštieľa Radvanských.

Uznesenie č. 2/5/2017 - Členovia OR sa dohodli na tom, že 
sa  bude  konať  pracovné  stretnutie  organizačného  výboru  na  podujatia  (dátum
stretnutia bude určený a oznámený mailom)

5  . Informácie o     príprave Radvanského dňa

Na  zasadnutí  OR  dňa  04.04.2017  sa  členovia  OR  Radvaň  sa  dohodli,  že  podujatie  bude
organizovať OR  samostatne v dohodnutom termíne 1. septembra 2017. Členovia OR poverili
p. Jankoviča, aby overil začiatok výstavby ľahkoatletickej dráhy v športovom
areáli  ZŠ Radvanská 1  v súvislosti s možnosťou organizovania Radvanského
dňa,  prípadne  zabezpečiť  futbalový  areál  v  Radvani.

6. Informácia o     zrušení členstva v     OR a     návrh na jej doplnenie

     P. Smädo informoval prítomných o schválení navrhnutého zrušenia členstva 3 členom OR,
(p.  Orosová,  Barlíková  a Fáber),  ktorí  požiadali  o zrušenie  členstva,  ako aj  o schválení
nového člena ORR (p. Kršňák) na zasadnutí Výboru mestských časti dňa 02.05.2017.

7. Informácia o     výsledku osobného stretnutia zástupcov OR s     primátorom
mesta p. Jánom Noskom

P. Rusnák informoval o výsledku osobného stretnutia zástupcov OR s primátorom mesta. 
Čenovia  OR  vyslovili  nespokojnosť  stanoviska  mesta  k  niektorým  podnetom  a
požiadavkám ORR na roky 2017-2018 z dôvodov jeho všeobecnosti a nekonkrétnosti.
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Preto je potrebné požiadať vedenie mesta  o upresnenie a doplnenie riešenia podnetov
a požiadaviek  OR.
Uznesenie č.4/5/2017-Členovia OR poverili p. Rusnáka a pracovnú skupinu OR pre
investície  a  rozvoj,  aby  spracovali  stanovisko  ORR  k  výsledkom  rokovania
zástupcov  OR  s  vedením  mesta  dňa  6.4.2017  a  toto  zaslali  vedeniu  mesta  do
12.5.2017

Vyjadrenie bude umiestnené na internetovej stránke OR. P. Rusnák navrhol určiť termín
na kontrolu realizácie prerokovaných podnetov na stretnutí.

8. Diskusia

V diskusii uviedla nasledovné pripomienky p. Jaroslava Vráblová:
- uviedla, že aj napriek rozsiahlej korešpondencii s poslancom p. Modranským, nedošlo

k náprave, resp. oprave schodov ku na Kalinčiakovej ulici,
- od semafóru smerom ku pošte chýba kus chodníka,
- žiadala zvýrazniť prechod pre chodcov pri bývalej Furmanskej krčme,
-  žiadala  vyzbierať  smeti  z pokosených  trávnikov  a tiež  popri  cyklotrase  od  malej

stanice smerom na Iliaš,
- Parkovanie pri „starom TESCU“
Na jednotlivé námety jej odpovedali poslanci. Tiež p. poslankyňa Priehodová uviedla, že
pozemok  pod  plánovaným  domom  „Tulipán“  vlastní  súkromná  osoba  a v súčasnosti
najvyšší súd skúma rozhodnutie o umiestnení stavby. 

8. Záver
Rokovanie OR ukončil predseda OR.  

Ďalšie stretnutie občianskej rady sa bude konať 06. júna o 18,00 hod. v priestoroch auly SZU
na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľka:  Gabriela Tokárska

Overovateľka:   Nadežda Bieliková

Banskej Bystrici, 02. mája 2017
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