
Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bssrrica 

dňa 4.9.2019

Príromní: podľa prezenčnej listnn

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení z poslednej OR
4. Informácia zo strann poslancov k plneniu plánu investčných akcii na Fončorde a zároveň informácia VMČ o 
Stratégii rozvoja mestskej čast Fončorda na 3 rokn (2019-2022). 
5. Založenie OZ (občianske združenie)  
(Účelom zriadenia OZ je čerpanie dotácie od mesta na plnenie Rámcového plánu akcií, prerokovanie návrhu 
štatútu, členov Správnej a Dozornej radn). 
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenie

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnute a privítal prítomných. Stretnuta sa zúčastnili poslanci MsZ 
P.  Pohančaník,  H.  Kasová,  Ľ.  Motnčka,  členovia  OR:  D.  Halamová,  V.  Dropčo,  I.  Palúch,  V.  Zachar,  D.  
Horváthová, M. Bernátová, G. Blesák z hostí: p. Guitcheva, p. Ceglédnová, p. Valicová, p. Bullová a p. Soos 
(KC Fončorda). Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec MsZ - V. Sklenka a  členkn OR Z. Šerfözö 
a M. Vidová. Zástupca MsP sa OR nezúčastnil.

2. Slovo hosťom

p. Guircheva – sa pravidelne ako aktívna občianka zúčastňuje zasadnuta OR.

p. Ceglédsová, p. Valicová, p. Bullová – zúčastnili sa OR, abn si vnpočuli informácie k bodu 4 a 5 programu 

OR, nakoľko na Fončorde žijú,  majú svoje aktvitn v rámci KC Fončorda.  p.  Ceglédnová poďakovala OR 

a prítomným poslancom za novozrekonštruovaný chodník na Slnečnej ulici. 

3. Konrrola uznesení 
1./ OR Fončorda – zašle mestu BB ofciálnu sťažnosť na kosenie mestskej čast Fončorda - splnené
2./ OR Fončorda – jednohlasne nesúhlasí s odpredajom pozemkou pre p. Kuzminovú v lokalite Kvetnová 
ulica, parcela KN-C 1428/224, k.ú. Radvaň o výmere 2200 m2, účelom odpredaja výstavba RD – námierka 
podaná, mesrom neakceprovaná, následne odpredaj pozemku na MsZ odsúhlasený.
3./  OR  Fončorda  –  zašle  pripomienkn  k ÚP  týkajúce  sa  lokalitn  pri  potoku  Udurná-botanická  záhrada 
a lokalitn CVČ Havranské, kde je zámer budovať IBV – splnené v prvej časti ohľadom boranickej záhrads
4./ OR Fončorda – zorganizuje po vnpracovaní štúdie riešenia križovatkn Knjevské, Billa a Nové Kalište jej 
odprezentovanie – podľa posledných informácii – šrúdiu ešre mesro ani nezadalo, nie ro ešre spracovalo.
5./  OR  Fončorda  –  zorganizuje  prediskutovanie  pripraveného manuálu  (píspevok  p.  Bernátová),  ktorý 
obsahuje metódn a príkladn partcipatívneho plánovania verejných priestorov – rermín prezenrácie 2.10. 
2019

4. Informácia zo srrans poslancov k plneniu plánu investičných akcii na Fončorde a zároveň informácia VMČ 
o Srrarégii rozvoja mesrskej časti Fončorda na 3 roks (2019-2022).
Predsedníčka VMČ H. Kasová 
1./ Chodník Slnečná 2-28 vrátane vstupov ku vchodom – zrealizované
2./ Schodn na Spojovej od zdravotného strediska ku COOP Jednote -  zrealizované (rekonšrr.  vskonala 
COOP Jednora) 
3./  Schodn  na  Spojovej  vedľa  zdravotného  strediska  -  rekonštrukcia  zvnšného  spodného  schodiska  a 
asfaltovej plochn medzi nimi je plánovaná v 9-10/2019.
4./ Knjevské námeste – spracováva sa projektová dokumentácia na revitalizáciu a opravu plochn pred 
poštou, schodiská a plochn medzi pohostnstvom Hubert a Milestoness I. Predpokladaná realizácia r. 2020.
5./ Rekonštrukcia chodníka THK 2 – po MŠ Šalgotarijánska – prebieha rekonšrrukcia
6./ Vjazd do ZŠ Moskovská od Knjevského – rekonšrrukcia bs mala prebehnúť ešre v romro roku



7./  Oprava  povrchu  plochn  zastávkn  MHD  Tulská-stred  (oprot Bonete,  pri  Tulskje  8)  –  prebieha 
rekonšrrukcia
8./ Priebežne počas celého roka 2019 prebieha oprava výtlkov na území Fončordn

H. Kasová ďalej informovala všetkých členov OR Fončorda a hostí, že dňa 1.7 2019 sa konalo zasadnute  
VMČ priamo v teréne mestskej čast Fončorda. Zasadnuta sa zúčastnili len 4 poslanci (Kasová, Skokanová,  
Pohančaník a Modranský) zo 7 a všetci 4 neposlanci (Hruška, Horváthová, Halamová a Zúbek). Mestská  
časť Fončorda sa rozdelila na menšie okrskn I. – VII., tak abn pre každý okrsok bol jeden poslanec.

Okrsok I. - L. Skokanová <lskokanova@gmail.com>;
Okrsok II. - M. Modranský <marek.modranskn@gmail.com>
Okrsok III. - H. Kasová <hana.kasova@gmail.com>
Okrsok IV. - Ľ. Motnčka <lubomir.motncka@vucbb.sk>
Okrsok V. - D. Karas <daniel.karas@vicepremier.gov.sk>
Okrsok VI. - V. Sklenka <vladimir.sklenka@gmail.com>
Okrsok VII. - P. Pohančaník <peter@pohancanik.sk>

Okrem poslancov, môžu obnvatelia kontaktovať aj členov OR Fončorda:
Ján Hruška <jan.hruska1@gmail.com>;
Vladimír Drpčo nemá email
Maria Vidová <mvvidovci@gmail.com>;
Danka Horvathova <danka.horvathova@bkgroup.info>;
Danica Halamová <danka7493@gmail.com>;
ZuzanaŠerfözö <zuzana.serfozo@gmail.com>;
Vojtech Zachar <vojzacharorbb@gmail.com>;
Gabriel Blesák <gabriel.blesak@gmail.com>;
Igor Palúch <paluch.igor@gmail.com>;
Magdaléna Bernátová <bernatovamagda@gmail.com>;

resp. môžu svoj podnet napísať na email adresu: foncorda@obcianskarada.sk

Na základe zasadnuta 01.07.2019, kedn sa uskutočnil terénnn prieskum jednotlivých okrskov a spoločne  
defnovali  problémn tej  ktorej  čast Fončordn,  členovia  VMČ  zostavili  Stratégiu  rozvoja  mestskej  čast  
Fončorda do konca volebného obdobia, t.j. na rokn (2019 – 2022). Cieľom stratégie je defnovať  hlavné 
priorirs rozvoja Fončordn, na základe ktorých bn sa malo postupovať pri čerpaní fnancií z rozpočtu mesta 
na rozvoj Fončordn v príslušnom roku.

Tento dokument je rozsiahln a je k dispozícii  na webe mesta, u členov VMČ a OR, prípadne môže bnť  
zaslaný, tým ktorí o to požiadajú. 
Zároveň bol dokument zaslaný primátorovi mesta, viceprimátorom, prednostovi MsÚ. 

5. Založenie OZ (občianske združenie)  
Členovia OR Fončorda a VMČ sa dohodli, že založia OZ. Účelom zriadenia OZ je čerpanie dotácie od mesta 
na plnenie Rámcového plánu akcií v mestskej čast Fončorda. Zároveň sa ako OZ bude môcť uchádzať o 2% 
dane, čo bude opäť prínos fnancií do mestskej čast , ktoré budú môcť bnť použité na rôzne akcie napr.  
Mikuláš, MDD a podobne.  
Členmi  OZ  budú  členovia  OR  a poslanci,  ale  taktež  môžu  bnť  radovými  členmi  aj  aktívni  obsvarelia 
mesrskej časti Fončorda. Člensrvo bude dobrovoľné.
Kým  bude  založené  nové  OZ,  čerpať  dotáciu  na  aktvitn  v mestskej  čast Fončorda  bude  OZ  Zelená  
Fončorda, tak ako v tomto roku. 
OR Fončorda a členovia VMČ sa dohodli, že nesúhlasia zo zaradením KC Fončorda pod novovznikajúce OZ, 
nakoľko tu bn sa už musela riešiť agenda týkajúca sa dvoch stálnch pracovníkov (trvalý pracovný pomer),  
mzda, účtovníctvo, platbn za energie a podobne. OZ nebude ani po zvýšení dotácie pre VMČ z 1,5 EUR/ 
občana  na  2-2,5  EUR/občana  disponovať  takými  fnančnými  prostriedkami,  abn  mohlo  fnancovať  KC 
Fončorda.  V  súčasnost však  OR Fončorda  a  VMČ vnčleňujú  fnančné obnosn  na  niektoré  akcie,  ktoré  
organizuje KC Fončorda.

mailto:foncorda@obcianskarada.sk
mailto:Peter%20Pohan%C4%8Dan%C3%ADk%09%09%09%3Cpeter@pohancanik.sk
mailto:daniel.karas@vicepremier.gov.sk%3Cdaniel.karas@vicepremier.gov.sk
mailto:%09%09%09%3Clubomir.motycka@vucbb.sk


25.9. 2019 o 16:00 sa v priesroroch KC Fončorda uskuroční zasadnutie VMČ za účasti vedenia mesra a  
členov OR Fončorda, kde budú predsravené defnované priorirs rozvoja Fončords do roku 2022. 
Keďže budú príromní aj členovia OR a VMČ, tí krorí budú chcieť môžu sa srať členmi OZ, môžu si schváliť  
sranovs, členov Rads a predsedu nového OZ. Následne sa vskonajú adminisrratívne úkons rýkajúce sa 
zaregisrrovania nového OZ. 

6. Rôzne, diskusia
M. Bernárová – predstavila spracovaný dokument „Manuál plánovania verejných priestorov, občianske 
mesto a efektívna partcipáciaa. Dokument pripravila nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a 
územného  plánovania  (IŠUP),  ktorá  pôsobí  v  Banskej  Bnstrici.  Zámerom  IŠUP  je  na  jeseň  2019 
prediskutovať pripravený manuál, ktorý obsahuje metódn a príkladn partcipatívneho plánovania verejných 
priestorov, v občiansknch radách, v komisiách MsZ, so zaintersovanými odbormi  mestského úradu a s 
vedením mesta. IŠUP získal na realizáciu tohto projektu v tomto roku dotáciu primátora. Cieľom diskusií  
bude zistť možnost a prípadné obmedzenia pri tvorbe a aplikácii pravidiel plánovania verejných priestorov 
s občanmi v Banskej Bnstrici. 
Členkn a členovia OR Fončorda, ako aj poslanknne a poslanci VMČ Fončorda dostanú vntlačený Manuál v  
septembri 2019.
Následne  na  zasadnutí OR  Fončorda  –  2.10.2019  bude  renro  dokumenr  odprezenrovaný  p.  M.  
Bernárovou.
p.  Blesák  (člen  OR) –  vnjadril  súhlas  so  spracovaným  dokumentom  „Stratégia  rozvoja  mestskej  čast 
Fončorda  na  3  rokn  (2019-2022)“  a  doporučil  už  nerobiť  žiadnn  iný  plán  opráv,  ale  držať  sa  tohto 
dokumentu.  Všetci prítomní členovia OR a poslanci s návrhom súhlasili.
p. Zachar (člen OR) – navrhol zverejniť dokument „Stratégia rozvoja mestskej čast Fončorda na 3 rokn  
(2019-2022)“ na webovej stránke OR Fončorda. 
p.  Palúch  (člen  OR) –  pýtal  sa  poslancov,  či  sa  v  rámci  rekonštrukcie  štadióna  na  Štavničkách  bude 
opravovať aj prístupová cesta/chodník od Švermovej . Odpoveď. Nie nebude, pretože nie je vo vlastníctve 
MO SR, nespadá pod rekonštrukciu štadióna. Vlastníkom chodníka je mesto BB. V súčasnost je chodník  
vnčistený a schodný. 

7. Uznesenie:
1./  OR  Fončorda  súhlasí,  abn  do  založenia  nového  OZ  čerpalo  dotáciu  od  mesta  súčasné  OZ  Zelená 
Fončorda.
2./ OR Fončorda a VMČ č.5 sa dohodli na založení nového OZ, ale bez účast KC Fončorda.
3./  OR Fončorda –  zorganizuje  prediskutovanie  pripraveného manuálu  (príspevok p.  Bernátová),  ktorý 
obsahuje metódn a príkladn partcipatívneho plánovania verejných priestorov, na zasadnutí OR 2.10. 2019.

Príloha zápisnice:  Mapa s rozdelením územia Fončordn na okrskn I. – VII.

Najbližšie  srrernutie  OR  sa  bude  konať  2.10.  2019.  v     KC  Fončorda,  Havranské  9,  o     16.00  hod.,  Banská   
Bssrrica.

Banská Bnstrica 4.9.2019 
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda
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