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Zápisnica č. 3/2019 

 

z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6 (Radvaň)  

zo dňa 20. 03. 2019 

 

 

Prítomní: MUDr. Svetozár Dluholucký Csc., Erika Karová  

Ospravedlnený: Vladimír Moravčík 

 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie priorít Rámcového plánu investičných akcií v mestskej časti Radvaň na rok 

2019 

3. Rôzne 

4. Diskusia, Záver 

 

 

1. Predsedníčka Výboru mestskej časti Radvaň Erika Karová otvorila zasadnutie, na ktorom 

oboznámila členov s bodmi  programu stretnutia. Prítomní sú 2 členovia Výboru z 3, 

stretnutie je uznášaniaschopné.  Body programu boli schválené. 

 

Uznesenie č. 1: Členovia VMČ schválili predložený program 

 

Za hlasovalo: 2                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

2. Na základe doporučenia občianskej rady Radvaň (ORR) bol  predložený Prehľad 

najdôležitejších opráv, údržby a investícií v MČ Radvaň na rok 2019.  

 

Prehľad obsahuje: 

- rámcový plán investičných akcií z rozpočtu MČ Radvaň na rok 2019 a ďalšie obdobia 

- požiadavky na zaradenie do rozpočtu Mesta na rok 2020 

- ostatné investičné aktivity 

- detské ihriská (návrhy na osadenie prvkov ponúkaných ZAaRES, návrhy na využitie 

kapitálových výdavkov OR Radvaň) 

 

Členovia VMČ, na základe zostaveného prehľadu ORR, zhodnotili odporúčané 

priority na rok 2019.  

  

Medzi investičné priority v roku 2019 financované z rozpočtu VMČ bude patriť: 

 

1. Rekonštrukcia chodníka na Bernolákovej ulici (nepárne čísla) vnútroblok,  

2. Oprava a dobudovanie chodníka na Radvanskej ulici od Sládkovičovej ulice popri 

škole 

3. Rekonštrukcia chodníka NĽŠ od Poľnej ulice po autobusovú zastávku Kaufland  

4. Oprava chodníka popri pošte od Sládkovičovej na Kalinčiakovu ulicu 

5. Oprava chodníka pri Tihányiovskom kaštieli od č. 25 po č. 29 na Radvanskej ulici.  
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Schválený zoznam môže byť po nacenení mestom skrátený a nerealizované úseky budú 

presunuté do budúceho roka. 

 

 

Uznesenie č. 2: Členovia VMČ schválili Rámcový plán investičných akcií v mestskej časti 

Radvaň na rok 2019  (podľa prílohy). 

 

Za hlasovalo: 2                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

 

3. Predsedníčka E. Karová informovala o tom, že OR Radvaň požiadala ešte na februárovom 

zasadnutí VMČ o zvolanie verejného stretnutia s vedením mesta a obyvateľmi ohľadom 

výstavby v Radvani a výrubu stromov, ako aj zistenia plánu opráv v mestskej časti Radvaň. 

Ďalej informovala o tom, že OR požiadala o vypracovanie projektu na revitalizáciu ihriska na 

Radvanskej ulici participatívnym spôsobom, ako aj vypracovanie projektu na prepojenie od 

Bernolákovej ulice cez kopec ku materským škôlkam.  

Svetozár Dluholucký informoval o stretnutí s primátorom mesta, prednostom a členmi OR a 

o tom, že zmluva na denné centrum v Radvani by mala byť vypracovaná do 30.6.2019.  

 

Uznesenie č. 3: Členovia VMČ sa dohodli na zvolaní verejného stretnutia s primátorom 

mesta za účasti stavebného úradu k výrubu stromov, otvoreniu športového areálu 

v priestoroch ZŠ Radvanská a plánovaným aktivitám v mestskej časti Radvaň. 

 

Za hlasovalo: 2                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

Členovia VMČ riešili témy prepojenie od základnej školy Radvanská do parku kaštieľa 

Radvanských cez potok, kde S. Dluholucký navrhol oslovenie mestských lesov, ohľadom 

drevených hranolov. Ďalej navrhol, že by  sa v parku mohlo obnoviť jazero, kde by sa 

zachytávala dažďová voda z kaštieľa.  

Erika Karová navrhla prezistiť plánované vedenie cyklotrasy cez Radvaň, keďže na Radvanskej 

ulici vo vnútrobloku je chodník v dezolátnom stave.  

 

4. Predsedníčka  poďakovala za zasadnutie.  

 

 

 

 

 

Zapísal: Erika Karová 

Overovateľ zápisnice: Svetozár Dluholucký 

 

Príloha:  

č. 1 Rámcový plán investičných akcií z rozpočtu MČ Radvaň na rok 2019 a ďalšie obdobia 

č. 2 Požiadavky na zaradenie do rozpočtu Mesta na rok 2020 za mestskú časť Radvaň 

prezenčná listina 
č. 3 Ostatné investičné aktivity a detské ihriská 
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Rámcový plán investičných akcií z rozpočtu MČ Radvaň na 
rok 2019 a ďalšie obdobia 

(Poradie určené podľa priorít) 
   

 Príloha č. 1    

    Stupeň nevyhnutnosti Frekvencia   

    rekonštrukcie (od 1 do využívania/   

 Lokalita 5, pričom stupeň 5 zaťaženia 
Po-
známka 

p.č.   predstavuje najvyššiu (vysoká, stredná,   

    prioritu opravy) nízka)   

1. 
Bernolákova ulica - rekonštrukcia chodníka 

5 vysoká 
  

nepárne čísla - vnútroblok   

2. 
Radvanská ulica - od Sládkovičovej popri 

5 vysoká 
  

škole, oprava a dobudovanie chodníka   

3. 
Rekonštrukcia chodníka NĽŠ - od Poľnej ulice 

5 vysoká 
  

po autobusovú zastávku Kaufland   

4. 
Kalinčiakova ulica - oprava chodníka popri 

5 vysoká 
  

pošte od Sládkovičovej   

5. 
Radvanská ulica - oprava chodníka pri Tihá-
nyiovskom kaštieli od č. 25 po č. 29 

5 vysoká 
  

6. 
Bernolákova ulica č.30-38 a 40-48 oprava 
chodníka vyspádovanie vnútrobloky 

5 vysoká 
  

7. Poľná ulica oprava chodníka - rodinné domy 5 vysoká   

8. NĽŠ 18-20 - ukončenie rekonštrukcie chodníka 5 vysoká   

9. 
Bernolákova ulica - párne čísla bezbariérové  

5 vysoká 
  

prechody chodníka    

10. Oprava chodníka popri Radvanskej ceste 5 vysoká   

11. 
Rekonštrukcia  prepojovacieho chodníka od 

5 vysoká  
  

Radvanskej k autobusovej zastávke Kúpeľná   
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Požiadavky na zaradenie do rozpočtu Mesta na rok 2020 za 
mestskú časť Radvaň 

   

 Príloha č. 2    

    Stupeň nevyhnutnosti Frekvencia   

    rekonštrukcie (od 1 do využívania/   

 Lokalita 5, pričom stupeň 5 zaťaženia Poznámka 

 p.č.   predstavuje najvyššiu (vysoká, stredná,   

    prioritu opravy) nízka)   

1. 
Kompletná rekonštrukcia cesty Bernolákovej 
ulice 

5 
 

vysoká 

Naplánovať 
do rozpočtu 
mesta  
na rok 2020 

2. 
Nový asfaltový koberec až po koniec Poľnej ulice 
– označená ako slepá  

5 vysoká 

Naplánovať 
do rozpočtu 
mesta  
na rok 2020 

3. 
Spojnice Poľná, Malachovská cesta popri auto-
busovej zastávke Cumlíkove (súčasť Poľnej ulice) 

5 vysoká 

Naplánovať 
do rozpočtu 
mesta  
na rok 2020 

4. 
Stromová ulica – rekonštrukcia asfaltového  
povrchu 

4 stredná 

Naplánovať 
do rozpočtu 
mesta  
na rok 2020 

5. 
Dobudovanie chodníka a parkovania na Poľnej 
ulici 11-17 

4 stredná 

Naplánovať 
do rozpočtu 
mesta  
na rok 2020 

6. 

Projektová príprava vybudovania pešieho prepo-
jenia formou serpentínovej rampy medzi Berno-
lákovou a Radvanskou ulicou – ku materských 
škôlkam 

5 vysoká 
  
  

7. 
Projektová príprava komplexnej rekonštrukcie 
detského ihriska Radvanská (pod ZŠ) 

5 vysoká 
   
 

8. 

Kontajnerové stojisko na Poľnej ulici 17-19, do-
končiť prekrytie stojiska a vyznačiť vodorovné 
dopravné značenie na vozovke pred stojiskom, 
zákaz státia/parkovania 

5 vysoká   

9. 
Osadenie zrkadla na výjazde z vedľajšej cesty – 
spojnice medzi Malachovskou a Poľnou na 
hlavnú cestu Poľná 

5 vysoká   

10. 
Premiestnenie stolnotenisového stola z Poľnej 
11-17 na detské ihrisko na Poľnej 19-27 

5 vysoká   
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Príloha č. 3  

 

Ostatné investičné aktivity 

1. Kontajnerové stojisko na Poľnej ulici 17-19, dokončiť prekrytie stojiska a vyznačiť vo-

dorovné dopravné značenie na vozovke pred stojiskom, zákaz státia/parkovania, 

2. Osadenie zrkadla na výjazde z vedľajšej cesty - spojnice medzi Malachovskou a Poľ- 

nou  - na hlavnú cestu Poľná.  

           Detské ihriská  

a) Návrhy VMČ na osadenie prvkov ponúkaných ZAaRES: v roku 2019 

Umiestnenie jednotlivých prvkov nasledovne:  
1. pružinové hojdačky:   

detské ihriská Poľná 19; Radvanská ul., Bernolákova ulica – párne čísla; 
2. preklápacie (váhové) hojdačky (4 m)  -  

3. tabule v tvare L na kreslenie: 

Poľná 19; Bernolákova ulica – párne, Bernolákova nepárne - vnútroblok a Ti-
hányiovský kaštieľ 

4. prenosné lavičky (kov + drevo) – Radvanská ulica 

5. neprenosné lavičky (betón + drevo): 

autobusová zastávka Malachovská cesta - Stupy-Jednota  
  

Okrem doplnenia týchto prvkov VMČ žiada  ZAaRES o premiestnenie stolnotenisového stola 
z Poľnej 11-17 na detské ihrisko na Poľnej 19 -27 

b) Návrhy na využitie kapitálových výdavkov: 

VMČ navrhuje využiť kapitálové výdavky (určených na detské ihriská) na rok 2019 v sume 
4 600,- € na dodávku fitness prvkov na Kalinčiakovu ulicu od firmy Veríme v Zábavu, s.r.o, 
Trenčín v rozsahu: 

1. Fitnes F05     490,- 

2. Fitnes F11     490,- 

3. Fitnes F12     490,- 

4. Fitnes F 14     490,- 

5. Zostava W 12  1 290,- 

6. Informačná tabuľa    150,- 

Spolu   3 400,- + doprava 433,33 

Celkom 3 833,33 + DPH 766,67 = 4 600,00 € 


