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Zápisnica č. 4/2019 
 

 

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

zo dňa 22. 05. 2019 

 

 

Prítomní členovia VMČ: MUDr. Svetozár Dluholucký Csc., Erika Karová, Vladimír Moravčík, 

Miroslava Kamenská, Peter Rusnák 

Hostia: Roman Miškár  - predseda ORR 

 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Schválenie zmeny v Rámcovom  pláne v mestskej časti Radvaň na rok 2019 

3. Zhodnotenie verejného stretnutia s primátorom 

4. Informácie o využití školského športového ihriska v ZŠ Radvanská pre verejnosť 

5. Plánované podujatie Juniáles 

6. Diskusia, Záver 

 

 

1. Predsedníčka Výboru mestskej časti č. 6 Radvaň Erika Karová otvorila zasadnutie, na ktorom 

oboznámila členov s bodmi  programu stretnutia. Prítomní sú 5 členovia Výboru z 5, stretnutie 

je uznášaniaschopné.  Body programu boli schválené. 

 

 

Uznesenie č. 1: Členovia VMČ schválili predložený program 

 

Za hlasovalo: 5                  Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

2. Na základe neuskutočnenia akcie brigáda pre denné centrum, navrhuje predsedníčka VMČ 

presunutie finančných prostriedkov na iné akcie. Ako informoval predseda OR Roman Miškár  

o tom, že v okolí podchodu boli natreté všetky zábradlia, pričom v blízkej dobe bude osadená 

značka „podchod“, preto sa brigáda nebude konať, taktiež realizácia denného centra sa nestihla 

uskutočniť.  

 

Na stretnutí OR sa členovia dohodli, že finančné prostriedky vo výške 4600 eur z dotácie mesta 

na rok 2019 (určené na rozvoj mestskej časti Radvaň) použijú pod dohode s občianskou radou 

Radvaň na nákup prvkov pre exteriérové fitness na Kalinčiakovej ulici pri detskom ihrisku. 

Keďže obstarávacia hodnota týchto prvkov je nižšia ako 1700,- Eur, VMČ požiada o presun 

finančných prostriedkov z kapitálových výdavkoch na bežné výdavky a o presun na 

príspevkovú organizáciu ZAaRES, ktorá  bude realizovať nákup týchto prvkov. (viď príloha 

č.1) 

 



 

2 
 

 

 

Uznesenie č. 2 :  Členovia VMČ doporučili presun finančných prostriedkov vo výške 

4600,- Eur z kapitálových výdavkoch na bežné  výdavky. Doporučujú presun finančných 

prostriedkov na príspevkovú organizáciu ZAaRES, ktorá by mala realizovať nákup 

týchto prvkov. Nutné riešiť zmenou rozpočtu na najbližšom zastupiteľstve. 

 

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

 

Vzhľadom na nedoriešenie priestorov denného centra v Radvani sa členovia VMČ rozhodli 

vyčleniť sumu na stretávanie OR v doterajších priestoroch SZU. 

 

 

Uznesenie č. 3:  Členovia VMČ schválili nasledujúce zmeny v rámcovom pláne akcií na 

rok 2019: 

- presun finančných prostriedkov v Rámcovom pláne akcií financovaných  z dotácie na 

rok 2019 vo výške 435 Eur na podujatia Deň detí – Juniáles (200Eur), Radvanský deň 

a turnaj žiakov v minifutbale (100eur), Prenájom priestorov na stretávanie OR (70Eur), 

Spravodaj ORR – noviny (65 Eur). (viď príloha č.2) 

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

 

Uznesenie č. 4: Členovia VMČ schválili  presunutie Radvanského dňa na mesiac august 

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

 

Uznesenie č. 5 :  Členovia VMČ súhlasia s vytvorením novej položky - Prenájom 

priestorov na stretávanie OR (70Eur) v mesiaci júl 

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

 

3. Predsedníčka E. Karová informovala o verejnom stretnutí s primátorom Jánom Noskom, 

viceprimátorom J. Gajdošíkom, prednostom MsÚ M. Adamcom a Jánom Baričom, vedúcim 

stavebného odboru.. Stretnutia sa zúčastnili poslanci Erika Karová a Svetozár Dluholucký, ako  

aj členovia občianskej rady Radvaň a vyše 50 obyvateľov. Otvorili sa témy rekonštrukcia 

kaštieľa Radvanských a pripravovaný zámer revitalizácie parku v jeho okolí, vybudovanie 

školského areálu, príprava rekonštrukcie futbalového štadióna v Radvani – Kráľovej, príprava 

denného centra pre Radvaň, cyklotrasy, opravy chodníkov a podchodu pod Sládkovičovou 

ulicou, prípravy zavedenia kamerového systému, zámer prestavby výmenníkovej stanice na 

Kalinčiakovej ulici na parkovaciu garáž, situácia ohľadom výstavby bytového domu na 

Radvanskej ulici, parkovanie, hluk, doprava, protihluková stena, odpady, zeleň a výruby, 

projekt podzemných kontajnerov na odpad v Radvani a veľa ďalších tém. (zápis v prílohe č.3). 
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Roman Miškár – predseda občianskej rady informoval členov VMČ o Zmluve o nájme 

nebytových priestorov medzi Základnou školou Radvanská a OZ Za dôstojnú Radvaň.  

 

Uznesenie č. 6:  Členovia VMČ nesúhlasia s nájomnou zmluvou medzi ZŠ Radvanská 

a OZ Za dôstojnú Radvaň, nakoľko ponúkaný priestor je nevyhovujúci a slúžil by len na 

stretávanie OR.  VMČ navrhuje vrátiť sa k pôvodnému zámeru vybudovania Denného 

centra v Radvani v priestoroch bývalého domu školníka pri ZŠ Radvanská.  

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

4. Predsedníčka E. Karová informovala  o využití školského športového areálu ihriska v ZŠ 

Radvanská pre verejnosť, kde škola zabezpečí správcu ihriska, ktoré bude verejnosti prístupné 

po 17-tej hodine.  

 

 

5. Členovia VMČ boli oboznámení členmi ORR o tom, že Juniáles bude tento rok organizovaný 

v sobotu 8. júna v priestoroch  auly SZU a  vonkajších priestoroch , ako aj v parku kaštieľa 

Radvanských. Členovia VMČ sa zapoja do pomoci pri prípravách podujatia. 

 

Uznesenie č. 7: Členovia VMČ súhlasia s termínom podujatia Juniáles 8.6.2019 a pomôžu 

s prípravami podujatia 

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

 

6. Predsedníčka E. Karová informovala o predložených podnetoch od občianskej rady Radvaň 

ohľadne zvýšenia bezpečnosti formou vybudovania verejného osvetlenia a úpravy mestského 

pozemku garáže Radvanská ulica. Požiadavku už riešila s p. Hláčikovou, kde bola 

informovaná o tom, že v miestnych komunikáciách je zaradená len  príjazdová komunikácia ku 

komplexu garáží, ale nie už komunikácie pomedzi garáže. Ide síce o pozemok mesta, ale nie 

o komunikácie v správe oddelenia údržby miestnych komunikácií. Oddelenie sa  pokúsi hľadať 

schodnú cestu tak, aby si „garážnici“ za pomoci nejakého použitého materiálu od mesta 

pomohli sami. Ďalej informovala o podnete na vybudovanie parkovacích miest pozdĺž 

Radvanskej ulice. Členovia VMČ sa dohodli na to, že sa počká na projekt vybudovania 

protihlukovej steny a následne sa zhodnotí podnet. 

 

 

Uznesenie č. 8 : VMČ odporúča vybudovanie verejného osvetlenia a kamerového systému 

pri garážach, pri Radvanskej ulici, pre zvýšenú bezpečnosť obyvateľov Radvane. 

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 
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Občianska rada Radvaň podala podnet na osadenie zrkadla pre  bezpečný výjazd vozidiel 

z Malachovskej cesty na Poľnú ulicu a tiež oproti výjazdu z parkoviska pri vchode Poľná č. 27, 

Banská Bystrica 

 

Uznesenie č. 9: VMČ odporúča osadenie zrkadla pre výjazd vozidiel z Malachovskej cesty 

na Poľnú ulicu a tiež oproti výjazdu z parkoviska pri vchode Poľná č. 27 

 

Za hlasovalo: 5                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

Ďalej E. Karová informovala o riešení problému poškodeného  bezbariérového priechodu pre 

chodcov na Bernolákovej ulici, kde bol už „vinník“  identifikovaný a ako informovala pani 

Hláčiková z odd. údržby miestnych komunikácií a ciest oprava je objednaná. Bude ju na 

náklady vinníka realizovať firma MIS, ktorá bezbariérový priechod vlani vybudovala. Termín 

ešte nie je stanovený.  

 

Ďalšou riešenou témou bolo aj zaslanie požiadavky na mesto ohľadom vyriešenia projektovej 

dokumentácie ohľadom schodov z Bernolákovej ulice cez kopec ku škôlkam, kde poslankyňa 

E. Karová informovala o odpovedi z MsÚ, že VMČ nedisponuje kapitálovými finančnými 

prostriedkami, ktoré sú potrebné na objednanie projektovej dokumentácie a následnej realizácie 

projektu. Takéto finančné prostriedky je potrebné zahrnúť do rozpočtu na príslušný rozpočtový 

rok a nájsť prienik s názorom na takúto akciu s vedením mesta a príslušného odborného útvaru 

MSÚ. 

 

E. Karová informovala aj ohľadom riešenia  podnetu na zriadenie priechodu pre chodcov, ako 

aj osadením značky POZOR DETI! pri MŠ Radvanská 26,  kde túto záležitosť rieši s oddeleným 

dopravných stavieb. Ďalej informovala o podnete od občana ohľadom možného vybudovania 

parkovacích miest na Radvanskej ulici pomedzi stromy.  

 

 

Zapísal: Erika Karová 

Overovateľ zápisnice: Svetozár Dluholucký 

 

Príloha:  

č. 1 Cenová ponuka na Fitness prvky 
č. 2 Rámcový plán akcií z rozpočtu MČ Radvaň na rok 2019  

č. 3 Zápis z verejného stretnutia obyvateľov Radvane s primátorom mesta 
 
 
 

 
 
 
   



 

5 
 

Požiadavka na vybudovanie prechodu pre chodcov a osadenie značky Pozor deti! 

pri MŠ Radvanská 26 

 
 

Požiadavka o vyštrkovanie, osadenie kamier a osvetlenia. Garáže pri Radvanskej ulici. 

 

 
 

 

 

 

Návrh na vybudovanie parkovacích miest na Radvanskej ulici. 
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