ZÁPISNICA
zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,
konaného dňa 6.9.2016 v budove SZU na Bernolákovej ulici

PROGRAM
Otvorenie
Radvanský deň  zhodnotenie
Príprava podujatia pre seniorov
Investičné akcie
Rôzne

Prítomní členovia a hostia:


Členovia: Miroslava Kamenská, Anton Jankovič, Daniel Hanko, Peter Rusnák, Marián Lietava,
Lenka Lapinová, Tomáš Teicher, Anna Povinská, Ján Moravčík, Nadežda Bieliková, Erika
Karová, Peter Novanský, Roman Miškár, Maroš Vincenc, Gabriela Tokárska

Poslanci mestského

zastupiteľstva: Ing. Igor Kašper, Milan Smädo, Ing. Karol Konárik




Hostia: Pavel Oros, Vojtech Zachar, Jaroslav Bystráň, Peter Záturecký
Ospravedlnili sa: Soňa Orosová, Anna Švecová, Marián Fáber, pán poslanec Vladimír Sklenka

Otvorenie
Pán predseda Hanko otvoril zasadnutie občianskej rady, ktoré bolo uznášaniaschopné.

Radvanský deň  zhodnotenie
Hostia a členovia sa vyjadrili k uplynulému Radvanskému dňu, ktorý sa konal 1.9.2016.
Prítomní poslanci pán Smädo a pán Kašper pogratulopvali a poďakovali členom za
zorganizovanie takéhoto podujatia. Viacerí členovia rady majú taktiež dobré ohlasy na túto
akciu od rodičov a detí. Na akcii sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí. Pán Jankovič vyzdvihol
spoluprácu so školou, s jej vedením (komunikoval najmä s pánom zástupcom Babiakom) ako aj
so zamestnancami školy. Pán Hanko poďakoval aj pánovi Smädovi za pomoc s prípravou
podujatia.

Príprava podujatia pre seniorov
Členovia sa dohodli, že hlavným organizátorom podujatia bude pani Karová. Podujatie sa
uskutoční v októbri. Členovia rady, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do jeho prípravy sa stretnú v
termíne, ktorý bude upresnený neskôr.

Investičné akcie
Členovia rady prehodnotili priority pre investičné akcie na tento rok. Dohodli sa na nasledovných
prioritách:
1. Oprava chodníka na Námestí Ľ. Štúra pred hlavným vstupom do základnej školy
2. Oprava chodníka na Bernolákovej ulici (severojužný smer popod svah pod
Sládkovičovou ulicou).
3. Rekonštrukcia obrubníkov na bezbariérové prechody  ak neostanú peniaze, tak sa táto
priorita presúva na ďalší rok
Pán Kašper pripomenul, že v budúcom roku je na investičné akcie navrhnutý rozpočet 30 000
eur.

Rôzne
Pán Kašper pripomenul, že na októbrovej schôdzi by už OR mala schváliť rámcový plán na
ďalší rok. Poverenie: Pani Kamenská do najbližšej schôdzi pripraví Rámcový plán na rok
2017.
Pán Smädo informoval o tom, že sa možno nepodarí vytvoriť samostatný volebný obvod pre
sídlisko Radvaň. Pravdepodobne bude vytvorený spoločný vol. obvod s mestskými časťami
Podháj, Kremnička a Pršianska terasa. Pán Smädo bude hlasovať za vytvorenie viacerých
menších volebných obvodov. Vo veľkom obvode totiž doplácajú na starostlivosť menšie
okrajové časti mesta. Pán Rusnák pripomenul, že podľa zákona by sa všetci poslanci mali
zaoberať všetkými mestskými časťami, keďže neexistuje priradenie poslanca ku konkrétnej
mestskej časti.
Pán Lietava upozornil na zlý stav chodníkov na Radvanskej ceste. Ich oprava bola odložená
kvôli plánovej výstavbe cyklotrasy. Podľa informácii pána Rusnáka sa momentálne robia
individuálne projektové dokumentácie.
Pán Smädo informoval aj o prípravách ďalších cyklotrás v okolí Radvane. Na Fončorde sa
plánuje cyklotrasa smerom na Podlavice, v súčasnosti sa tu pripravuje zámena pozemkov pri

hoteli Nixon. Bude sa budovať nový most v Iliaši, Vlkanová taktiež robí cyklotrasu smerom na
Iliaš. V Iliaši výstavbu spomalil VÚC.
Pán Moravčík sa spýtal na hrací prvok na ihrisku na Radvanskej ceste pri športovom areáli
školy. Starý prvok bol odstránený a nový ešte nie je osadený. Pani Kamenská informovala o
dôvodoch zdržania jeho osadenia. Hrací prvok bude treba znova naceniť a mestské
zastupiteľstvo musí zmenu potom schváliť. Podrobnosti o dôvodoch zmeny nacenenia možno
nájsť v zápisnici z júla 2016.
Pán Záturecký vyzval občiansku radu, aby častejšie informovala obyvateľov Radvane o svojej
činnosti prostredníctvom tlačeného spravodaja. Ponúkol sa, že pomôže občianskej rade so
sadzbou ako aj s nájdením sponzorov na tlač. Pán Smädo zistí na meste, či je možné, aby
občianska rada vydávala takýto spravodaj zo svojich vlastných zdrojov, prípadne či si to môže
dať do rámcového plánu.
Pán Kašper informoval o opravách ciest v Radvani. Po oprave na Kúpeľnej ceste by sa mal
opraviť aj chodník popri štvorprúdovej ceste na tejto ulici. Spolu s pánom Smädom sa zasadzujú
aj o opravu križovatky medzi Námestím Ľ.Štúra a Poľnou ulicou.
Pán Kašper informoval aj o plánovanej rekonštrukcii športového areálu základnej školy.
Pripravuje sa tartanová dráha (3  4 pruhy), a doskočisko. Vyčlenených je zatiaľ 10 tisíc eur, v
ktorých je zahrnutých aj príprava projektu. Suma ale nie je dostatočná. Pán Jankovič informuje
aj o uskutočnenom pracovnom stretnutí dňa 26.6.2016 z podnetu OR Radvaň (p.Jankoviča)
pre zabezpečenie štúdie rekonštrukcie športového areálu pri ZŠ Radvaň. Podľa záverov tohto
stretnutia zabezpečil mestský úrad (odbor územného plánovania a architekta mesta)
spracovanie návrhu riešenia rekonštrukcie športového areálu v auguste 2016. Táto štúdia bola
zaslaná na vedomie kancelárii primátora, OR Radvaň, Mgr.Gajdošíkovi (1.zást.primátora) a
JUDr.Adamcovi  prednostovi MsÚ. Následne po pripomienkovaní tejto štúdie zvolá OR Radvaň
poradu pracovnej skupiny na určenie ďalšieho postupu. Preto p.Jankovič prepošle tento návrh
štúdie aj členom OR a poslancom za volebný obvod č.4.

Pán Kašper informoval o nových triedach materskej škôlky v Radvani v budove základnej školy.
Vzniknú 3 triedy a vybuduje sa aj detské ihrisko (rozpočet 160 tisíc eur).
Pán Kašper informoval aj o ďalších investíciách v Radvani. Ihrisko na Poľnej ulici sa bude
asfaltovať v najlbižších dňoch. Je zámerom mesta aj oprava schodov pri pošte. V prípade, že
súkromný majiteľ nezačne s opravou do konca roka, mesto začne samo iniciovať ich opravu.
Problémy pri bytovke nepárnych čísel na Bernolákovej ulici: p
 án Bystráň sa poďakoval
pánovi Smädovi za pomoc pri riešení problémov v blízkosti tejto bytovky. Mnohé požiadavky,
ktoré boli diskutované na Občianskej rade v minulosti (viď zápisnica máj 2016), boli aj vďaka
nemu splnené. Pán Kašper ešte dá do interpelácie na mestské zastupiteľstvo riešenie hustej

premávky pri tejto bytovke. Podľa pána Smäda by pomohlo aj osadenie trvalých retardérov
(nielen na Bernolákovej ul. ale aj na Námestí Ľ. Štúra). Pán Záturecký upozornil, že na
križovatkách pri tejto bytovke nebezpečne parkujú autá z tejto bytovky.
Prítomní členovia a hostia diskutovali o zverejnených plánoch mesta ohľadom parkovacej
politiky. Témou diskusie je najmä výstavba garáží na Bernolákovej ulici. Obyvatelia tejto ulice sa
nevedia zhodnúť, či je lepšie umiestnenie pri bytovkách párnych čísiel, alebo nad škôlkami ako
to navrhuje aj mesto. Poverenie  Tomáš Teicher zverejní na webe mesta oznam o
najnovších plánoch mesta.
Pán Miškár pripomenul, že by sa malo uskutočniť ďalšie stretnutie obyvateľov ohľadom
problémov v okolí Barczyovského kaštieľa.
Pán Kašper pozval prítomných na športovospoločenský deň na ihrisku Kráľová 15.9.2016.
Na októbrovom stretnutí OR bude jedným z bodov programu príprava Mikuláša pre deti.
Zapisovateľ: Tomáš Teicher
Predseda Občianskej rady: Daniel Hanko

