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Stručný popis: 
Projekt je zameraný na obnovu a modernizáciu rokmi zanedbaných nebytových priestorov mesta 
Banská Bystrica, ktoré vlastník poskytol na užívanie na základe nájomnej zmluvy spracovateľovi 
projektu – OZ Za dôstojnú Radvaň. Po realizácii projektu a otvorení Centra Radvaň bude tento priestor 
slúžiť širokej verejnosti z Radvane a celého mesta, ako aj pre činnosť OZ Za dôstojnú Radvaň, pre 
činnosť a verejné zasadnutia VMČ č. 6 a verejné zasadnutia Občianskej rady Radvaň. 
 

Popis projektu: 
Cieľom projektu je vytvoriť atraktívne, kultivované, dostupné prostredie pre obyvateľov mestskej časti 
Radvaň a obyvateľov mesta Banská Bystrica, ktoré bude slúžiť obyvateľom a poskytne možnosť 
a priestor pre komunitné stretávanie sa. Niekoľkoročnou snahou OZ Za dôstojnú Radvaň bolo v prvom 
rade získať adekvátne priestory na území mestskej časti, ktoré by svojou polohou a dostupnosťou 
mohli slúžiť pre prezentovaný zámer. To sa v decembri 2019 podarilo podpisom nájomnej zmluvy na 
dobu neurčitú s Mestom Banská Bystrica. Priestory budúceho Centra Radvaň prešli čiastočnou 
rekonštrukciu, hlavne zázemie, kancelária, zasadacia miestnosť, sklad, sociálne zariadenie, chodby 
a došlo k výmene výkladov. Avšak, technický stav priestorov budúceho Centra Radvaň, napriek už 
zrealizovaným prácam, neumožňuje akúkoľvek aktivitu a využitie v prospech obyvateľov mesta 
a cieľových skupín, pre ktoré je CR svojou činnosťou zamerané (rodiny, deti, mládež, seniori). Mestský 
rozpočet už dlhodobo nezahŕňa financie na údržbu mestských nehnuteľností v dostatočnom objeme 
finančného krytia, z toho dôvodu sa OZ Za dôstojnú Radvaň zapája do grantových schém so svojimi 
projektmi a zámerom  získať finančné prostriedky na obnovu mestského majetku s cieľom ich 
okamžitého využitia obyvateľmi mesta Banská Bystrica.  
Projekt Centrum Radvaň – miesto, kde to žije! je svojim zámerom veľmi jednoduchý a zároveň 
funkčný, vo svojom hlbšom význame podporuje zmysel participácie obyvateľov k možnosti svojim 
pričinením prispieť k budovaniu priestoru pre svoje vlastné využitie. Verejnosť sa už v minulosti 
zapojila svojou dobrovoľníckou činnosťou do prác súvisiacich s obnovou priestorov a deklarovala 
podporu projektu aj v ďalších rokoch až do jeho finálneho vyhotovenia a otvorenia.  
 

Časový harmonogram aktivít:  
1. fáza: január 2023 - príprava priestorov na rekonštrukciu – dobrovoľnícka činnosť členov OZ Za 
dôstojnú Radvaň, členov OR Radvaň a aktívnych obyvateľov Radvane 
- výber dodávateľa a realizátora projektu 
2. fáza: február – september 2023 – rekonštrukcia, údržba vnútorných priestorov veľkej sály, 
zateplenie stropu miestnosti spolu zo štítovou stenou, výmena podlahovej krytiny a osvetlenia - 
dodávateľsky 

 
Miesto realizácie projektu: 
Banská Bystrica – Radvaň, nebytový priestor č. 1 na Námestí Ľ. Štúra 15 vo vlastníctve Mesta Banská 
Bystrica 
 
 



Rozpočet projektu: 

Kvantifikácia položiek 

Druh položky: Suma v €: 

1. Krycí list rozpočtu – príloha 1 – celkový rozpočet rekonštrukčných prác 10.013,23 

Celkový rozpočet projektu v €: 10.013,23 

 
Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa: 
Dobrovoľnícku činnosť vykonajú členovia OZ Za dôstojnú Radvaň a OR Radvaň s aktívnymi občanmi 
Radvane, resp. mesta. V 1. fáze pred realizáciou obnovy priestorov aj po realizácii projektu. 
 

Informácia o prínose:  
Po úspešnej realizácii projektu a otvorení Centra Radvaň pre širokú verejnosť bude prínos projektu 
nezanedbateľný pre mesto Banská Bystrica, keďže základný cieľ projektu je obnova mestského majetku 
so zámerom poskytnutia funkčných priestorov širokej verejnosti pre voľnočasové aktivity a komunitné 
stretávanie sa. Prínos pre obyvateľov mesta Banská Bystrica a mestskej časti Radvaň (rodiny, deti, 
mládež, seniori) bude vyplývať z možnosti realizovať sa aj mimo komerčných zariadení, resp. obyvatelia 
dostanú možnosť navrhnúť a realizovať aktivity podľa vlastného záujmu v pre nich blízkom a známom 
prostredí. Prínos objektu je nezanedbateľný aj pre samotné Mesto Banská Bystrica, a to jeho 
technickým a funkčným zhodnotením, efektívnym využívaním. Mesto získa priestor aj pre svoje 
aktivity, napr. pre stretnutia tematických skupín Participatívneho rozpočtu v ďalších rokoch 
fungovania. Priestor bude tiež využívaný na verejné zasadnutia Výboru mestskej časti, verejné 
zasadnutia Občianskej rady Radvaň, prípadne na diskusie vedenia mesta s obyvateľmi. 

 
Udržateľnosť projektu: 
Udržateľnosť projektu nie je časovo obmedzená, Centrum Radvaň bude slúžiť širokej verejnosti 
a obyvateľom mesta Banská Bystrica desaťročia, pokiaľ bude záujem obyvateľov o voľnočasové 
a komunitné aktivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHY: 
 
Staré priestory 

 
 

 


