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

dňa 6.11.2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Otvorenie OR a schválenie programu 
2. Slovo hosťom  
3. Kontrola uznesení z poslednej OR 
4. Návrh plánu akcií na r. 2020 
5. Akcia Mikuláš 12/2020  
6. Rôzne a diskusia 
7. Uznesenie 
 
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ 

H. Kasová, členovia OR: D. Halamová, V. Dropčo, I. Palúch, V. Zachar, D. Horváthová, M. Bernátová, G. 
Blesák, Z. Šerfözö, M. Vidová, V. Zachar z hostí: p. J. Slaná, p. N. Ceglédyová, p. Guitcheva, J. Soos (KC), S. 
Žabková, P. Koreň (MsP), p. M. Daniš, p. J. Lamper, p. J. Tŕnik, p. D. Líšková. Svoju neúčasť na zasadnutí 
ospravedlnil poslanec MsZ – P. Pohančaník, L. Skokanová, V. Sklenka, M. Modranský. 

 
2. Slovo hosťom 

p. Líšková – predstavila projekt, ktorý je zaradený do Participatívneho rozpočtu ako jeden z projektov 

týkajúcich sa sídliska Fončorda.  

Spoločným cieľom obyvateľov „Starej“ Fončordy je premeniť zanedbaný mestský pozemok na peknú 

zelenú, pohľadovú plochu. Namiesto lúky zarasteniej burinou a kríkmi (slúžiacej ako skladisko odpadov 

a verejnej toalety), navrhujú aby bol tento priestor vyčistený, vyrovnaný a oplotený. Väčšinu roka by slúžil 

ako futbalové, volejbalové alebo bedmintonové ihrisko. V zimných mesiacoch by na ňom vytvorili ľadovú 

plochu. Usporadúvali by sa na ňom akcie, ako sú detský letný festival, jesenné „Gorkobranie“, susedské 

zóny bez peňazí a pod. Plochu s bránkami by využili aj škôlkári z blízkej materskej škôlky na tréningy pred 

futbalovými zápasmi. Naša komunita sa postará o vyčistenie plochy, kosenie trávy, natieranie prvkov 

a dohľad nad prvkami, presne tak, ako to už teraz úspešne robíme so susediacim detským ihriskom.  

Názov projektu: Zo „smetiska“ ihrisko 

Lokalita. roh ulíc Gorkého a Sadová 

Bližšie podrobnosti k projektu sú zverejnené na webovej stránke Participatívneho rozpočtu.  

p. Koreň (MsP) – informoval o preverení podnetov z predchádzajúcej OR Fončorda, týkajúcich sa 

odstavených vrakov áut na Fončorde. Ozrejmil legislatívny postup riešenia takýchto áut.  
p. J. Soos (KC Fončorda) -  informovala a zároveň pozvala na akciu „Fončorďácke komunitné hody“, ktorá 
sa bude konať 22.11.2019 (piatok) od 13,00-do 19,00 hod. v Komunitnom centre Fončorda 

 

p. Bernátová – informovala, že dňa 19.11.2019 sa bude konať stretnutie „Príprava pravidiel pre proces 

verejného plánovania lokality Udurná“.  

Čas stretnutia: 16:00 hod 

Miesto stretnutia: Zasadačka Stavebného úradu, 2. posch. , Mestský úrad 

(Príloha Zápisnice OR) 

 
3. Kontrola uznesení  

1./ OR Fončorda súhlasí, aby do založenia nového OZ čerpalo dotáciu od mesta súčasné OZ Zelená 
Fončorda - splnené 
2./ OR Fončorda – členovia OR oficiálne požiadali o členstvo v už existujúcom OZ, ktoré dala k dispozícii p. 
Guitcheva - splnené 
3./ OR Fončorda súhlasí so spojením akcie Anti hendikep day a Komunitné hody v termíne 22. november 
2019 - splnené 
 



4. Návrh plánu akcií na r. 2020 
OR Fončorda a prítomní poslanci obdržali žiadosti k dotáciám od: 
 1./ Komunitné centrum Fončorda (KC) 
 2./ AkSen-aktívny senior, o.z. 
 3./ Guľomet – Prvý Banskobystrický klub petangu 
 4./ Centrum voľného času Havranské 
ktorí zároveň odprezentovali svoje aktivity, na ktoré žiadajú finančnú podporu z VMČ na r. 2020 

 
Komunitné centrum Fončorda (KC)      3050,- Eur 
AkSen-aktívny senior, o.z.       750,- Eur 
Guľomet        650,- Eur 
Centrum voľného času Havranské     400,- Eur 
 
Podrobný rozpis použitia finančných príspevkov, je v prílohe zápisnice resp. u OR Fončorda.  
 

        Návrh rámcového plánu akcií v sumáre financovaných z dotácie na rok 2020, volebný obvod č. 5 

P.č. Názov akcie 
Mesiac 

realizácie 
Rozpočet v EUR 

1 Noc s Andersenom február 500 

2 "Láskavosť v komunite" / Komunitný Valentín február 500 

3 Bylinkáreň na Fončorde marec 450 

4 Športiáda seniorov jún 750 

5 Bubble day 2020 +Sídliskový deň kreatívcov august  650 

6 Prázdninová noc v knižnici august 500 

7 Detský jarmok august 400 

8 Október – mesiac úcty k starším október 500 

9 Komunitné fončordové hody november 1200 

10 Mikuláš na Fončorde december 2200 

11 Nie si sám december 250 

12 Guľomet – Prvý Banskobystrický klub petangu  1-12 650 

13 Jarmok v knižnici  200 

14 poplatky za webstránku OR Fončorda  december 70 

15 Administratívne výdavky OR 1-12 150 

16 Administratívne poplatky za účtovníctvo  800 

SPOLU  9770 
 

5. Akcia Mikuláš 12/2020 
Slávnosť Mikuláša na Fončorde bude aj tento rok organizovaná členmi OR a poslancami VO č.5  v  spolupráci  
s  ďalšími  subjektmi.  Termín  konania  slávnosti  je  určený  na  piatok 6. 12. 2018  o  16:00 hod. na 
Kyjevskom námestí.  
 
Program slávnosti: 
 16.00 h Príhovor k deťom a rodičom 
 16.10 h Príchod lampášikového sprievodu od KC Fončorda na Kyjevské námestie 

 16.15 h Príchod Mikuláša, anjela a čerta, rozsvietenie stromčeka + Mikulášske pásmo v podaní 
 členov FS Urpín 

 Rozdávanie sladkostí deťom , Mikulášsky punč 
 Diskotéka pre deti 

 
 
 



Organizačne bude akcia zabezpečená nasledovne:  
p. D. Karas – zabezpečí vianočný stromček (montáž, demontáž) v spolupráci so ZAaRES, dohodne s 
firmou Progres – HL, s.r.o. osvetlenie stromčeka a 1 osobu prítomnú na jeho rozsvietenie, zabezpečí 
umiestnenie stromčeka na vyhradené miesto 

 p. H. Kasová - Osloví firmu GAMO, a.s. vo veci možnosti napojenia na elektrickú sieť, použitia ich 
 parkoviska a  zajednania miestnosti na prezlečenie účinkujúcich. Zároveň zabezpečí dohodu 
 o zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté počas akcie 

 p. P. Pohančaník – zabezpečí vystúpenie členov FS Urpín s Mikulášskym pásmom, Mikuláša, čerta  
 a anjela – kostými vrátane účinkujúcich 
 p. Hruška – zabezpečí pódium (praktikáble) na 14:00 hod.  

      - zaistí vystavenie objednávok, objedná ozvučenie podujatia, osvetlenie pódia, zabezpečí  
        nákup cukroviniek, zistí možnosť zabezpečenia občerstvenia pre hliadkujúcich MsP.  

Pre účely uskutočnenia spoločného stretnutia členov OR, poslancov a pozvaných hostí objedná 
občerstvenie pre cca 30 osôb (stretnutie sa bude konať po skončení slávnosti Mikuláša v priestoroch 
VKMK Jilemnického o 18:00 hod).   

 L. Skokanová – zaistí uverejnenie informácie o konaní podujatia na webe mesta, príp. v 
 Radničných  novinách 
 p. Karas, p. Modranský – zabezpečia  informáciu o podujatí na TV obrazovkách v prostriedkoch 
 MHD  

 p. Soos (KC) – zorganizuje lampášikový sprievod, ktorý príde pred Mikulášom na Kyjevské námestie 
 p. Žabková – preverí možnosť varenia punču v DSS Senium, ktorý by sa následne podával na Kyjevskom 
 námestí a taktiež preverí možnosť zapojenia dobrovoľníkov k tejto akcii 
 p. Koreň (MsP) – zabezpečí vypratanie a stráženie parkoviska na kyjevskom námestí v čase od 13.00 
 hod do 18.00 hod.  

 p. Weissová, VKMK – pripraví návrh propagačných letákov a  po odsúhlasení zo strany OR zabezpečí 
 tlač (formát A4–50 ks, formát A5–100 ks), 
 V. Zachar – uverejní propagačný leták na stránke OR Fončorda, 
 V. Dropčo – zariadi distribúciu letákov do jednotlivých častí Fončordy. 

 p. Zachar, p. Horváthová, p. Soos resp. dobrovoľníci  - zabezpečia podávanie vianočného punču 
Poznámka: Pán Zachar prvotne prisľúbil pomoc v podávaní alkoholického punču, ale dňa 9.11.2019 svoj postoj 
zmenil nasledovným oznamom: 

„V stredu na zasadnutí OR som prisľúbil pomoc pri čapovaní alkoholického punču na tohtoročnom 
Mikulášovi 6. decembra. Po hlbšom zvážení okolností som nútený svoj jednoznačný kladný postoj 
korigovať. Vedú ma k tomu nasledovné: 
1. Alkohol VMČ ani mesto neprepláca. 
2. Podávaný alkohol sa dá chápať ako prostriedok na zvýšenie popularity čapujúceho alebo myšlienky, 
ktorú presadzuje. Nič z toho nie je v mojom záujme. 
3. Zahriať dokáže aj čaj s medom. Ten môžu piť aj deti a navyše sa pri tom nik nemusí preukazovať, či 
má 18 rokov. 
 
Rád pomôžem pri čapovaní čaju. 
 
Ešte mi napadla jedna aktivita - pre deti. Lúskanie orechov. Ak by ste súhlasili, trebárs popri rozdávaní 
sladkostí (čo niekto môže považovať až za nezdravé, viď Svetevity) si deti jednoduchým zakrúcacím 
mechanizmom (donesiem) rozbijú darovaný orech. Či lieskový alebo vlašský (treba kúpiť). 
Ďakujem dámam, že sa proti alkoholu na zasadnutí ozvali 
 
6. Rôzne, diskusia 

p. Žabková – navrhla, aby v budúcom roku bol spracovaný jednotný formulár pre žiadosti o dotácie z VMČ 

a zároveň ponúkla spoluprácu na zostavení tohto formuláru 

 

 

 



7. Uznesenie: 
1./ OR Fončorda podporuje všetky projekty podané za sídlisko Fončorda vrámci Participatívneho rozpočtu. 
  Zo „smetisko“ ihrisko 
  Relax zóna V. etapa 
2./ OR Fončorda predloží Výboru mestskej časti pri VO č. 5 návrh rozpočtu Fončordy na rok 2020 
 špecifikovaný v bode 4 

 
 
 
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 27.11. 2019. v VKM , Jilemnického 48, o 16.00 hod., Banská Bystrica. 
(V prípade zmeny miesta konania OR bude táto dopredu oznámená) 
 
 
Banská Bystrica 6.11.2019 
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda 
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk 
 
           

Ing. Ján Hruška 
                               predseda OR Fončorda 


