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

dňa 8.1. 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie OR a schválenie programu 
2. Slovo hosťom  
3. Vyhodnotenie akcie Mikuláš 2019  
4. Rôzne a diskusia 
5. Uznesenie 
 

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ 
H. Kasová, p. Pohančaník, členovia OR: D. Halamová, V. Dropčo, I. Palúch, D. Horváthová, J. Soos, G. Blesák, 
Z. Šerfözö, M. Vidová z hostí: p. Koreň(MsP). Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec MsZ – L. 
Skokanová, V. Sklenka a člen OR p. Zachar (PN) 

 
2. Slovo hosťom 

Zasadnutia OR sa nezúčastnili žiadni hostia 

 

3. Vyhodnotenie akcie Mikuláš 2019 

Akcia Mikuláš z pohľadu členov OR, KC a poslancov dopadla v r. 2019 na 80% dobre, oproti Mikulášu v r. 2018, 
ktorý bol v nevhodnom čase(víkend), zlé počasie, nepodával sa punč a program bol veľmi slabý. 
 
Najväčší úspech mala výroba svetielok s dobrovoľníkmi z KC Fončorda a punč.  
 
Avšak na sociálnej sieti sa objavili aj negatívne hodnotenia danej akcie:  
- napr.: bolo napísané, že účinkujúci boli pod vplyvom alkoholu – čo nebola pravda 
- napr.: celkovo slabé vystúpenie účinkujúcich - deti vraj program v podaní členov FS Urpín, až tak 

nezaujímal 
- napr.: deti nedostávali balíčky, ale sa len rozdávali sladkosti 
- nie všetkým deťom sa umožnilo vyrobiť si lampášik 
- presne vidno, kedy su voľby, kto si chce pred voľbami trošku prihriať "punc" 
- minulý rok veľká bieda, nebol ani žiaden program, ale aspoň pre deti to bolo lepšie, pretože Mikuláš aj 

hodinu bol na pódiu, aby všetky deti, ktoré chceli, mohli zaspievať Mikulášovi.  
- veľké rady na punč 
- stromček 3-4 svetielka (OR Fončorda – nie je pravda, boli svetelné reťaze) 
 
Je to len zopár reakcií na akciu Mikuláš zo socialnej siete FB. 
Zároveň sa niektorí ponúkli zopár nápadov pre budúceho Mikuláša.  

 
4. Rôzne a diskusia 

J. Soos – žiada o vysvetlenie email-u, ktorí sme obdržali od predsedníčky VMČ H. Kasovej dňa 23.12.2019 v 
nasledovnom znení:  
H. Kasová - „opätovne si čítam zmluvu OZ s mestom Banská Bystrica, pozerala som vyúčtovania a vzhľadom k 
tomu, že v zmysle zmluvy čl. IV. ods. 5 "Za účelné, efektívne a hospodárne čerpanie finančných prostriedkov na 
činnosť a zabezpečenie plnenia úloh VMČ zodpovedá predseda VMČ Volebného obvodu č. 5", teda ja, v roku 
2020 žiadam všetkých žiadateľov plánovaných akcií aby mi pred tým, ako požiadajú o preddavok na plánovanú 
akciu, predložili jej plánované použitie. Až po mojom schválení ich použitia a odobrení bude preddavok 
uhradený resp. vyplatený žiadateľovi. 
 



Nie som úplne stotožnená s efektívnosťou a účelnosťou použitia niektorých financií v tomto roku. Tiež budem 
požadovať, ak by v prípade kontroly niektoré položky nechceli byť akceptované, tento dopad bude niesť 
žiadateľ akcie, ktorý vyúčtovanie predsedkyni VMČ predložil.“ 
 
H. Kasová – zdôvodnila, že je potrebné vytvoriť jasnejšie pravidlá, aby sme pred konaním akcie vedeli ako bude 
s verejnými financiami naložené, na čo budú použité. Momentálne to vidí až po predložení ich použitia vo 
vyúčtovaní. Navrhla, aby sa vytvoril jednoduchý formulár s položkami k akciám, kde sa bude buď v eurách, 
alebo percentuálne uvádzať potrebné použitie financií.  

 
5. Uznesenie 

OR Fončorda – na zasadnutí v mesiaci 02/2020 sa bude podrobne zaoberať – plánovaním a následným plnením 
investičných akcií na Fončorde v r. 2020 , podľa vypracovaného materiálu - Stratégii rozvoja mestskej časti 
Fončorda na 3 roky (2019-2022). 

 
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 5.2. 2020 v VKM , Jilemnického 48, o 16.00 hod., Banská Bystrica. 

(V prípade zmeny miesta konania OR bude táto dopredu oznámená) 
 

 

Banská Bystrica 8.1.2020 
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda 
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk 
 
           

Ing. Ján Hruška 
                               predseda OR Fončorda 


