
ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, 

konaného dňa 06. september 2017

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Vyhodnotenie prípravy a realizácie Dňa detí

4. Vyhodnotenie prípravy a realizácie Radvanského dňa

5. Investičné akcie

6. Rôzne

7. Diskusia a záver

1. OTVORENIE  

Podpredseda  občianskej  rady  Anton  Jankovič  privítal  hostí  a  oboznámil  s programom
stretnutia.  Prítomní boli 11 členovia OR – Anton Jankovič, Nadežda Bieliková,  Gabriela
Tokárska,  Anna  Povinská,  Anna  Švecová,  Marián  Lietava,  Miroslava  Kamenská,  Tomáš
Teicher,  Ján Moravčík, Lapinová,  Matúš Kršňák
Poslanci MsZ: Milan Smädo, 
Hostia:  Jaroslav Bystran.
Ospravedlnili sa členovia OR: Martin Patúš, Daniel Hanko, Roman Miškár, Peter Rusnák,
Erika Karová, Peter Novanský, Maroš Vincenc

2. Kontrola plnenia uznesení

      V súvislosti  s kontrolou plnenia  uznesení  p.  Jankovič upozornil,  že  je  dôležité  zachovať
štruktúru a formu písania zápisníc tak, ako bolo dohodnuté na stretnutiach OR. To znamená
vytvárať časti napr. Uznesenie č.01/09/17 (číslo/mesiac/rok)  a to z dôvodu prehľadnejšieho
plnenia a kontrol úloh dohodnutých na stretnutiach.

3. Vyhodnotenie prípravy a     realizácie Dňa detí

P.  Kamenská  informovala  o akcii,  ktorá  sa  konala  dňa  24.6.2017.  Tento  rok  sa  konala
v rozprávkovom  duchu.  Akcie  sa  zúčastnilo  okolo  450  ľudí.  Oboznámila  prítomných
s programom  podujatia  a taktiež  aj  s nákladmi  vynaloženými  na  jeho  realizáciu.  Taktiež
informovala o mnohých pozitívnych reakciách zo strany návštevníkov podujatia
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P.  Kamenská vyjadrila  aj  kritiku  na  členov  OR.  „  Je  nutné,  aby sa  do  prípravy podujatí
zapájalo čo najviac členov OR. Príprava je vždy náročná a hlavne už na samotnej akcii je
potrebná účasť čo najväčšieho počtu osôb.“

P. Povinská taktiež komentovala, že je dôležité sa zapojiť ku príprave podujatia skôr. „ Je
príliš neskoro prísť už na začiatok akcie napr. o 9:00 hod.“

P. Smädo povedal, že je zástancom toho, aby obyvatelia nedostávali všetko úplne zadarmo
a uvíta vyberanie symbolického vstupného na podujatiach. Vyjadril sa, že je nutné zapracovať
do Všeobecne záväzného nariadenia Mesta legalizáciu takéhoto príjmu, ako aj vedenie presnej
evidencie týchto prostriedkov. 

P. Kamenská oznámila, že ako líder tejto akcie končí a bola by veľmi rada, keby sa našiel
niekto iný, kto prevezme záštitu nad touto akciou

P. Jankovič poznamenal, že je možno čas prehodnotiť počet akcii, ktoré robí OR

P. Kamenská a p. Smädo sa na záver poďakovali všetkým členom aj nečlenom OR, ktorí sa
zapojili do prípravy podujatia

Uznesenie  č.  01/09/17:  Predložiť  návrh  na  optimalizáciu  podujatí  OR  na  rok  2018
a tento prerokovať v pracovnej skupine pre prípravu podujatí a následne na zasadnutí
OR

Zodp.: A Jankovič
Termín: do 31.10.2017

           
4. Vyhodnotenie prípravy a     realizácie Radvanského dňa

p. Jankovič zhodnotil priebeh akcie a poďakoval všetkým, ktorí na akcii pomáhali

p. Kamenská oboznámila prítomných, že akcie sa zúčastnilo minimálne 700 ľudí

p. Povinská predložila všetky náklady a vyúčtovanie akcie

p.  Kamenská  informovala,   že  došlo  ku  zmene  v Rámcovom  pláne  akcii  na  rok  2017.
Zmena  sa  týka  presunu finančných  prostriedkov  z akcie  Sáčky a kôš  na  psie  exkrementy
plánovanej  vo  výške  750,-  EUR  /evidovanej  pod  č.14/,  ktorá  sa  prerozdelí  na  akciu
Radvanský deň a futbalový zápas + 400,- EUR a Noviny OR Radvaň + 350 EUR. O zmenu
plánu musíme požiadať Výbor mestských časti VO4, pri jeho najbližšom stretnutí

p.  Povinská  vyzdvihla  pomoc  niektorých  členov  OR a poukázala  na  niektoré  nedostatky,
ktorých by sme sa mali vystríhať ako napr. nekvalitné ozvučenie akcie. Zlyhalo aj ozvučenie
pre futbalistov.

p. Jankovič pretlmočil podnet od p. Novanského – podľa jeho slov by sme nemali poskytovať
služby ako napr.  dáždniky,  minerálky,  občerstvenie tým účastníkom programu,  ktorí  si  na
akcii zarábajú predajom svojich výrobkov.

p. Smädo poznamenal, že je nutné nastaviť si podmienky ešte pred akciou

Uznesenie č. 02/09/17:  Pripraviť žiadosť o zmenu Rámcového plánu akcii na rok 2017,
ktorá bude adresovaná poslancom VMČ za volebný obvod č. 4. Zmena bude prejednaná
na ich najbližšom stretnutí. 
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Zodp.: A Jankovič
Termín: do 30.09.2017 /prípadne do zasadnutia VMČ za volebný obvod č. 4/

5. Investičné akcie

Členovia  OR sa  v minulosti  dohodli  na  nasledujúcich  Investičných  akciách  na  rok  2017.
Avšak došlo k malej zmene v bode č. 3, keďže opravu chodníka okolo materských škôlok
bude financovať Mesto z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu sme sa dohodli na nasledujúcich
investičných akciách a ich poradí:

1. Oprava chodníku na ulici Námestie Ľudovíta Štúra 11-15 /po oboch stranách/
2. Vybudovanie  bezbariérového  prechodu  pre  chodcov na  Bernolákovej  ulici  v strede

ulice, ktorý by slúžil aj ako spomaľovač rýchlosti
3. Oprava chodníka pri Materskej škôlke Radvanská 26, kde je príjazdová cesta ku 

zásobovaniu ku škôlke. Chodník zničený, zle vyspádovaný, stojí tam voda v prípade 
dažďov. /Túto opravu realizovať iba vtedy, ak sa neplánuje najbližšie roky oprava
škôlky, pretože členovia OR sa obávajú, že by mohla byť poškodená 
mechanizmami. V tom prípade by sme s opravou ešte počkali/

4. Oprava chodníku na Radvanskej 13 - 24 /spodný čínsky múr/  Opraviť chodník od 
cesty a  parkovacích miest. Chodník je v dezolátnom stave.

Uznesenie č. 03/09/17:    Pripraviť žiadosť o vybudovanie nového prechodu a zaslať ju
na Odd. dopravných stavieb – Mesto

Zodp.: P. Rusnák
Termín: do 15.10.2017

6. Rôzne

P. Smädo informoval, že rekonštrukcia materskej škôlky Radvanská 28 sa zatiaľ odkladá a to
z dôvodu, že zhotoviteľ odstúpil od zmluvy

p. Bystran pripomenul svoju požiadavku o orezanie stromov na Bernolákovej ulici. 

p.  Jankovič  otvoril  tému  prípravy  Deň  seniorov.  Navrhuje  termín  realizácie  akcie  na
november, aby sme sa tak vyhli zahrnutiu našej akcie medzi akcie pripravované Mestom, pri
príležitosti mesiaca seniorov.

p.  Jankovič,  na  základe  podnetu  od  neprítomného  p.  Rusnáka  otvoril  tému  výstavba
polyfunkčného domu TULIPÁN. Skonštatoval, že so stavbou nesúhlasíme, avšak v tejto veci
nemôžme už nič urobiť.

p. Jankovič taktiež ako ďalší z podnetov od neprítomného p. Rusnáka otvoril tému zriadenia
centra seniorov

Uznesenie  č.  04/09/17:  Zistiť  súčasný  stav  riešenia  Žiadosti  OR  o zriadenie
a prevádzkovanie Denného centra zo dňa 3.2.2016 a plnenia podnetov a požiadaviek OR
Radvaň, ktoré vyplynuli z rokovania s primátorom a prednostom MsÚ Banská Bystrica
dňa 6.4.2017
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Zodp.: Anton Jankovič
Termín: do 3.10.2017

7.   Diskusia a     záver

Do diskusie sa nikto neprihlásil

Ďalšie stretnutie občianskej rady sa bude konať 03. októbra  o 18:00 hod. v priestoroch auly
SZU na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľka:  Miroslava Kamenská

Overovateľ: Anton Jankovič

Banskej Bystrici, 6.9.2017

4


