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

dňa 2.10.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom    
3. Kontrola uznesení z poslednej OR
4. Prezentácia projektu, manuálu „Občianske mesto a efektívna participácia“ a diskusia o možnostiach jeho 
aplikovania v Banskej Bystrici  pri  plánovaní verejných priestorov v rámci pôsobenia občianskych rád, resp.  
v samospráve. 
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 rady). 
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenie

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ 
P.  Pohančaník,  H.  Kasová,  L.  Skokanová,  členovia  OR:  D.  Halamová,  V.  Dropčo,  I.  Palúch, V.  Zachar,  D.  
Horváthová, M. Bernátová, G. Blesák, Z. Šerfözö z hostí: p. Guitcheva, J. Soos (KC), Ing. arch. P. Rusnák, P. 
Koreň  (MsP),  R.  Vajcíková.  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnil  poslanec  MsZ  -  V.  Sklenka  a  M. 
Modranský.

2. Slovo hosťom

p. Guitcheva – informovala o OZ, ktoré je už založené a ponúkla ho pre potreby OR Fončorda, ktorá ide OZ 

zakladať. 
p. J. Soos (KC Fončorda) -   požiadala o posun plánovanej aktivity   „Anti hendikep day“ zo septembra na 
november z nasledovného dôvodu (cit): „Nakoľko sa kalendár komunitných akcií posúval (rekonštrukcia 
vstupných priestorov v lete), nestihli sme dostatočne pripraviť akciu „Anti hendikep day“ na september. 
Na stretnutí Koor  sa komunity dohodli že máme záujem túto už tradičnú akciu zorganizovať,   pričom z 
hľadiska personálnych a organizačných možností dobrovolníkov by sme ju spojili  s  najbližšou akciou –  
„Komunitné hody“. 
Obe akcie by si tématicky zachovali pôvodný zámer, ktorý bol schválený VMČ minulý rok.
Tímto prosíme o súhlas so spojením akcie Antihendikep day a Komunitné hody v termíne 22. november  
2019. Podujatie bude určené pre širokú verejnosť. Zapojíme zdravotne znevýhodnené komunity - bude 
dodržaná myšlienka Anti hendikep day a budú prizvané aj školy, formálne aj neformálne skupiny sídliska 
Fončorda.  Podujatie  bude  väčšie.  Posledná  akcia  bude  potom realizovaná,  tak  ako  bola  plánovaná  v 
decembri. 

OR na svojom sretnutí dňa 2.10.2019 túto zmenu podporila.

3. Kontrola uznesení 
1./  OR  Fončorda  súhlasí,  aby  do  založenia  nového  OZ  čerpalo  dotáciu  od  mesta  súčasné  OZ  Zelená 
Fončorda – bude splnené, keď budú dotácie poskytnuté.
2./ OR Fončorda a VMČ č.5 sa dohodli na založení nového OZ, ale bez účasti KC Fončorda - splnené
3./  OR Fončorda –  zorganizuje  prediskutovanie  pripraveného manuálu  (príspevok p.  Bernátová),  ktorý 
obsahuje metódy a príklady participatívneho plánovania verejných priestorov, na zasadnutí OR 2.10. 2019 - 
splnené

4. Prezentácia projektu, manuálu „Občianske mesto a efektívna participácia“ a diskusia o možnostiach jeho 
aplikovania v Banskej Bystrici  pri  plánovaní  verejných priestorov v rámci pôsobenia občianskych rád, 
resp. v samospráve. 
Magdaléna Bernátová a Peter Rusnák stručne predstavili  IŠUP, n.o., jej predchádzajúce aktivity, projekt  
Občianske mesto – efektívna participácia II, financovaný v roku 2019 z dotácie primátora mesta Banská 
Bystrica a cieľ stretnutia s OR Fončorda.



Účastníkom zasadnutia OR položili dve otázky:
1. Čo vás v manuáli zaujalo, myslíte si, že niečo z toho môžeme využiť aj v našej občianskej rade? 
2. Myslíte si, že v našej mestskej časti sú priestory, ktoré by sa mali riešiť za účasti verejnosti? 

Zápis a diskusia k danej téme je zhrnutá v samostatnom zápise „Zápis z prerokovania manuálu “Občianske 
mesto  a efektívna  participácia  –  Plánovanie  so zapojením verejnosti”,  Občianske mesto  – efektívna 
participácia II.

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 časti Fončorda. Zároveň sa ako OZ bude môcť uchádzať o 2% 
dane, čo bude opäť prínos financií do mestskej časti , ktoré budú môcť byť použité na rôzne akcie napr.  
Mikuláš, MDD a podobne.  
Pani  Guitcheva – informovala o OZ, ktoré je už založené a ponúkla ho pre potreby OR Fončorda. Členovia 
OR Fončorda písomne požiadali o členstvo v OZ a svoju vôľu potvrdili aj písomne.
Členmi  OZ  budú  členovia  OR  a poslanci,  ale  taktiež  môžu  byť  radovými  členmi  aj  aktívni  obyvatelia 
mestskej časti Fončorda. Členstvo bude dobrovoľné.
Kým  bude  založené  nové  OZ,  čerpať  dotáciu  na  aktivity  v mestskej  časti  Fončorda  bude  OZ  Zelená 
Fončorda, tak ako v tomto roku. 

6. Rôzne, diskusia
p. Drobčo – obrátil sa s dotazom ohľadne státia motorového vozidla Škoda Felícia na Mládežníckej ulici
p. Halamová – tlmočila podnet od obyvateľov - parkovania motorového vozidla červenej farby na chodníku  
na Moskovskej ulici 23
p. Horváthová - opätovný problému s podozrením na predaj drog na Ulici Družby 
Odpoveď MSP (zo dňa 8.10.2019): Ihneď po ukončení OR p. Koreň kontaktoval hliadku MsP, ktorá v tom 
čase vykonávala službu na okrsku Fončorda a inštruoval som ju k prevereniu skutočností, ktoré mi boli 
prednesené na zasadnutí Občianskej rady.
Spoločne sme preverili skutkový stav veci, pričom sme zistili, že vozidlo Škoda Felícia skutočne stálo na 
trávniku  na  Mládežníckej  ulici.  Hliadka  si  vozidlo  zadokumentovala  a začala  vec  riešiť,  avšak  pre 
neprítomnosť  vodiča  sa  to  nedalo  vyriešiť  okamžite.  Na  základe  činnosti  hliadky  MsP  však  došlo  
k vyriešeniu tohto podnetu a vozidlo bolo preparkované do priestoru protiľahlých garáží.
Druhý podnet, ktorý sa týkal parkovania novšieho motorového vozidla červenej farby  na Moskovskej 23 
sme zistili, že na tejto adresu žiadne vozidlo na chodníku neparkovalo. Vozidlo červenej farby sme však  
našli parkovať na Moskovskej č. 15 na časti slepého chodníka. Na mieste sme však konštatovali, že vozidlo 
stojí  na  časti  chodníka,  ktorý  nie  je  využívaný  chodcami,  nakoľko  jeho  vyústenie  smeruje  na  cestnú  
komunikáciu, kde po jej okraji parkujú iné motorové vozidlá. Na ceste nie je vyznačený žiaden priechod pre  
chodcov, kde by chodci mohli pokračovať v chôdzi a rovnako, tak popri ceste nie je vybudovaný žiaden 
chodník, po ktorom by chodci mohli pokračovať v chôdzi. Vozidlo teda nebráni prechodu chodcov , stojí na 
asfaltovej plocho a teda z pohľadu prechodu chodcov netvorí prekážku. Prechod chodcov za vozidlom po 
súbežnom chodníku s bytovým domom nie je nijako obmedzený. Na základe tohto stavu sme konštatovali,  
že vodič parkovaním na tomto mieste nič neporušuje. 
Pokiaľ  ide  o tretí podnet,  tak  k tomuto problému boli  a aj  budú inštruované hliadky  MsP tak,  aby  pri 
vykonávaní kontroly v tejto časti Fončordy zotrvali  na ulici  Družby aspoň pol  hodiny s tým, že sa majú 
pohybovať najmä v okolí tamojších herní a tak preventívne pôsobili na osoby v ich okolí a svojou činnosťou 
predchádzali páchaniu nezákonnej činnosti a teda aj možnému predaju drog. 

7. Uznesenie:
1./  OR  Fončorda  súhlasí,  aby  do  založenia  nového  OZ  čerpalo  dotáciu  od  mesta  súčasné  OZ  Zelená 
Fončorda.
2./ OR Fončorda – členovia OR oficiálne požiadali o členstvo v už existujúcom OZ, ktoré dala k dispozícii p. 
Guitcheva

3./ OR Fončorda súhlasí so spojením akcie Anti hendikep day a Komunitné hody v termíne 22. november  

2019. 



Príloha zápisnice: „Zápis z prerokovania manuálu “Občianske mesto a efektívna participácia – Plánovanie so 
zapojením verejnosti”, Občianske mesto – efektívna participácia II.

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  konať  6.11.  2019.  v     KC  Fončorda,  Havranské  9,  o     16.00  hod.,  Banská   
Bystrica.
(V prípade zmeny miesta konania OR bude táto dopredu oznámená)

Banská Bystrica 2.10.2019
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda

mailto:foncorda@obcianskarada.sk

