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

dňa 9.6.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Stav a zabezpečenie investičných akcií na rok 2021 na Fončorde
4. Protipovodňové opatrenia na toku Udurná-časť Oremburská
5. Rámcový plán akcií z dotácie mesta na rok 2021 – KC, knižnica VKMK, OZ (stav)
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenie

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ P. 
Pohančaník, p. L. Skokanová, p. H. Kasová a členovia OR: D. Halamová, D. Horváthová, V. Zachar, Z. Šerfözö, p.  
Dropčo, a  z hostí: p. Líšková (KC Fončorda), p. R. Medveď (OZ Zelená Fončorda), p. Žabková.

Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec MsZ V. Sklenka, P. Gogola, členovia OR - p.Vidová, p. Blesák. 

2. Slovo hosťom
p. Žabková – predstavila novú koordinátorku KC Fončorda p. D. Líškovú. 
Zároveň informovala, že v mesiaci máj prebehla akcia „Bylinkáreň“, tak ako to bolo náplánované v „Rámcový plán  
akcií“ financovaných z dotácií mesta. 

Na dotaz p. Kasovej či  vie KC Fončorda ísť z niektorými rozpočtovými nákladmi naplánovaných akcii  nižšie, p. 
Žabková uviedla, že vedia znížiť rozpočet na akciu „Komunitné Fončordové hody“ z 850,- Eur na 500,- Eur a „Nie si 
sám“ z 550,- Eur na 300 Eur. 

3. Stav a zabezpečenie investičných akcií na rok 2021 na Fončorde
Investičné akcie: 
1./ Švermová ul. (popred DSS Sénium) – Wolkerová 24-30A chodník = z FDI 90 852,83 €
2./ Wolkerová ul. 2-22 chodník = z VO č.5 (35 411,19 €)
3./ Kyjevské námestie - schodiská = z VO č.5 (39 629,20 €)
4./ Chodník Tulská 74 a od Moskovská 42 k zastávke MHD „Nad Moskovskou“ chodníky = z FDI 17 206,73 €

Poznámka: - FDI (Fond dopravnej infraštruktúry)
- VO č.5 (Volebný obvod č.5 -Fončorda)

Projekčná príprava na investičné akcie:
1./ Mosty Mládežnícka - vysúťažený zhotoviteľ PD, zmluva pred uzatvorením, financovanie realizácie je plánované 
z úveru
2./  "Hlavná"  tepna  Fončordy -  cesta  pokračovanie  od  Poľnej  -  Kyjevské  námestie  -  po  kruhový  objazd  na 
Tajovského  ulici  pri  LIDL-i  vrátane  priľahlých  chodníkov  (realizácia  po  schválení  reštrukturalizacie  uveru)  – 
predpoklad realizácie 2021/2022
3./ Vnútroblok Mládežnícka -  začiatok participácie s cieľom definovať zadanie pre -  Zadávacie podmienky pre 
architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov - realizácia z EŠIF resp. iných mimorozpočtových zdrojov
 
Ďalšie investičné akcie:
1./ Rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska ulica - z nórskych fondov
2./ Zelené opatrenia na ZŠ Spojová - z nórskych fondov (obnova ovocného sadu a retenčná záhrada)
3./ Revitalizácia vnútrobloku Tulská z EŠIF – VO ukončené, vyhodnocujú sa ponuky
4./ Rekonštrukcia pravostranného chodníka na Okružnej od Nového Kališťa po Mládežnícku – pripravované 
z úveru, predpoklad realizácie 2021/2022

 
4. Protipovodňové opatrenia na potoku Udurná
Dňa 17.5. 2021 po dvojdňovom nepretržitom daždi došlo k vyliatiu potoka Udurná v dvoch miestach:



1./ Ul. Oremburská – rúrový priepust popod panelovú cestu. Rúrový priepust je čiastočne upchatý, prebortený a  
nestačí odvádzať väčšie prietoky. Navyše ešte aj panely nad ním sú poprelamované a zasahujú do koryta potoka. 
Upchatý priepust spôsobil zatopenie detského ihriska. V úseku od rúrovéo priepustu až po most Mládežnícka je  
koryto neudržiavané, aj keď v minulosti sa tam nejaké výruby a spevňovacie práce vykonávali. Tie však neboli  
nikdy dokončené. 
2./ Potok Udurna sa vylial zo svojho koryta v mieste kde končí panelová cesta a začína nespevnená ceta. Je to v  
blízkosti hrádze, ktorá bola vybudovaná v 70 rokoch. Pravý breh potoka Udurná v tomto mieste prakticky vôbec  
neexistuje a je zarovno s cestou. Spadnuté stromy koryto upchali a voda z potoka si našla cestu po panelovej ceste  
až k rúrovému priepustu. 

Vzhľadom k tejto situácii, žiadame mesto BB ako správcu vodného toku, aby bola vykonaná údržba koryta Udurnej  
v tejto kritickej časti o ktorú sa nikto vpodstate nezaujíma (prehĺbenie, odstránenie nánosov, odstránenie drevín z  
potoka) a taktiež žiadame o opravu resp. vybudovanie nového rúrového priepustu. Jeho kapacita by mala byť  
dvojnásobná, aby nedochádzalo k jeho upchatiu. Priepust môže byť z betónových rúr priemeru 2x1000 alebo aj  
klasický rámový priepust s parametrami 2x2  m. 
V časti, kde končí panelová cesta a pravý breh potoka Udurná je vpodstate v úrovni cesty navrhujeme na dĺžeke  
cca 20 m vybudovať pozdĺžnu hrádzku napr. z kameňa, ktorý by sa nasypal na pravom brehu a čiastočne prelial  
betónom, aby sa kamene prepojili, alebo záplatové plôtiky v dvoch radoch a priestor medzi nimi by sa vyplnil ílom,  
čo je nepriepustná zemina. Týmto opatrením by sa zamedzilo v prípade dažďov aké boli 17.5. 2021 vybreženiu  
potoka v tomto mieste. 

5. Rámcový plán akcií z dotácie mesta na rok 2021 – KC, knižnica VKMK, OZ 
Ing. J. Slaná koordinátorka AkSen TC BB - nakoľko neboli priaznivé pandenické okolnosti a v plánovanom období 
jún  2021,  nebolo  možné  podľa  podaného  projektu  zorganizovať  Športiádu  seniorov  2021,  chceme  poprosiť  
Občiansku radu Fončorda o posunutie termínu. Na stretnutí Predsedníctva Aksenu RC BB dňa 7.6.2021 o 14 hod. v  
priestoroch VKMK Banská Bystrica, sme sa uzniesli o náhradnom termíne organizovaní Športiády a to v termíne 
13.-14.9.2021.  Veríme, že  v náhradnom termíne sa nám podarí  už po 8x zaktivizovať seniorov a poukázať na 
prospešnosť cvičenia i tomto veku, čo prispieva k udržaniu zdravia a kvalita života, ako aj na prevenciu chorôb.
Mgr. R. Vrbovský CVČ Havranské požiadal dodatočne OR o zaradenie akcie „Detský jarmok 2021“do rámcového 
plánu akcii financovaných z dotácie mesta. Predpokladaný rozpočet – náklady na realizáciu akcie a podujatia – je  
400,-Eur.  OR  Fončorda  súhlasí,  ale  z  dôvodu  nedodržania  termínu  zalania  žiadosti  a  uplatneniu  férovosti  k 
ostatným uchádzačom, znižuje rozpočtové náklady na 300,-EUR. 
Odôvodnenie: Požiadavku na dotáciu bolo potrebné zaslať do novembra 2020, tak ako to urobili ostatní žiadatelia,  
do predpísaného digitálneho dotazníka, ktorého forma bola odsúhlasená OR Fončorda, OZ Zelená Fončorda a  
poslancami. Urobili  tak, aj keď bola zhoršená pandemická situácia (korona).  Preto považujeme za férové voči  
ostatným, ktorí  si  dali  tú námahu a zaslali  žiadosti do stanoveného termínu, uplatniť  sankciu za nedodržanie  
termínu, keďže finančné rostriedky sú už prerozdelené od 12.11. 2020. 

Ostatné akcie z Rámcového plánu akcii na r. 2021
-  V dôsledku pandemických opatrení  sa zatiaľ  neuskutočnili  akcie  – Láskavosť  v komunite,  Noc s Andersenom 
a Veľkonočná knižnica, Veľká noc na Fončorde. 
- V máji prebehla akcia „Bylinkáreň“
- Ostatné akcie, ak to pandemická situácia dovolí budú prebiehať podľa plánu.

6. Rôzne a diskusia
p. D. Líšková – upratanie priestoru Stará Fončorda
Komunita obyvateľov oblasti Stará Fončorda si dovoľuje požiadať mesto o vyčistenie priestoru toku Udurnej a jej  
okolia od policajnej stanice a nemocnice sv. Michala po ulicu Nám. Ľ. Štúra. Tento priestor je dlhodobo zanedbaný  
a nachádza sa na ňom prevažne stavebný odpad. Nakoľko sa jedná o prepojenie Fončordy s Radvaňou a priestor 
nachádzajúci sa v blízkosti samotného centra, bolo by vhodné skultúrniť ho vyčistením od odpadu, ošetrením 
stromov, prípadným osadením lavičiek a upravením jazierka pri nemocnici sv. Michala. My ako komunita sme 
začali so skultúrňovaním a upratovaním priestoru popri realizácii projektu Zo smetiska ihrisko cez participatívny  
rozpočet. Avšak naše kapacity na tak veľkú plochu nestačia. Preto Vás žiadame o spoluprácu a návrh riešenia,  
ktorým by sme tento nežiadúci stav vyriešili. 



p. R. Medveď (OZ Zelená Fončorda)
Projekt "Spoločne k participácii" predstavuje vytvorenie neutrálnej pôdy na realizáciu participatívnych procesov v  
meste Banská Bystrica. V tomto priestore sa budú realizovať vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia povedomia o  
tejto téme a zároveň verejné diskusie s cieľom zapojiť občiansku spoločnosť do správy miestnych vecí verejných.  
Vytvorením  takéhoto  priestoru  prispejeme  k  lepšiemu  dialógu  a  ku  zlepšeniu  aktuálnych  participatívnych 
procesov, do ktorých sa občania môžu zapojiť.

Do projektu sa zapojili tri subjekty:
 Občianske združenie MiKKoV - založené pracovníkmi knižnice VKMK
 Rada mládeže Banskobystrického kraja
 Občianske združenie Zelená Fončorda

Aktivity:
Knižnica vybuduje a vybaví priestory pre stretávanie sa občanov

 Organizácie spoločne zorganizujú vzdelávacie workshopy, verejné diskusie, okrúhle stoly s predstaviteľmi  
verejnej správy, inšpiratívne prednášky, výstavy.

 Témy stretnutí budú zamerané na spoločenské témy ako je životné prostredie, verejné politiky (napr.  
parkovacia politika), občianska participácia.

 Cieľom je zapojiť občanov do diskusií  o občianskych témach a zapojiť ich do participácie na vytváraní  
verejných politík.

 Jednou z aktivít na zapojenie sa občanov budú aj živé a offline prenosy z týchto aktivít a tiež zo zasadnutí 
Občianskej rady.

Relax zóna Tajovka 
Na  projekt  „Relax  zóna  Tajovka“  sa  v  súčasnosti  už  spracováva  projektová  dokumentáci.  OR  Fončorda  však  
vyjadrila znepokojenie, že lokalita určená na relax zónu je zanedbaná a vpodstate od výrubu stromov a náletových  
drevín a vysadenia pár nových stromčekov sa na tomto mieste vrámci projektu neurobilo nič.  Lokalita začína  
naberať charakter zaburinenej a zarastenej plochy, tak ako to bolo v minulosti. V krajnej časti pri športovej hale je  
hromada stavebné odpadu,  medzi  ktorým je aj  odpad nebezpečný.  V rámci  tohto projektu malo mesto túto  
skládku odstrániť, ale do dnešného dňa sa tak neuskutočnilo.
Kým sa začne s prácami na dobudovaní relax zóny, bolo by vhodné zorganizovať brigádu na vyčistenie priestoru. 
Do brigády zapojiť obyvateľov. 

7. Uznesenie
1./ Žiadame mesto BB ako správcu vodného toku, aby bola vykonaná údržba koryta Udurnej v kritickej časti (opis v  
bode 4) o ktorú sa nikto vpodstate nezaujíma (prehĺbenie, odstránenie nánosov, odstránenie drevín z potoka) a  
taktiež žiadame o opravu resp. vybudovanie nového rúrového priepustu. Jeho kapacita by mala byť dvojnásobná,  
aby nedochádzalo k jeho upchatiu. Priepust môže byť z betónových rúr priemeru 2x1000 alebo aj klasický rámový  
priepust s parametrami 2x2  m. 
V časti, kde končí panelová cesta a pravý breh potoka Udurná je vpodstate v úrovni cesty žiadame na dĺžke cca 20  
m vybudovať pozdĺžnu hrádzku napr. z kameňa, ktorý by sa nasypal na pravom brehu a čiastočne prelial betónom,  
aby sa kamene prepojili, alebo záplatové plôtiky v dvoch radoch a priestor medzi nimi by sa vyplnil ílom, čo je  
nepriepustná zemina. Týmto opatrením by sa zamedzilo v prípade dažďov aké boli 17.5. 2021 vybreženiu potoka v  
tomto mieste. 

Najbližšie stretnutie OR sa bude predbežne konať 8.9.  2021 v     VKM , Jilemnického 48, o     16.00 hod.,  Banská   
Bystrica.
(V prípade zmeny termínu a času, bude informácia vopred zverejnená)

Banská Bystrica 9.6.2021
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda

mailto:foncorda@obcianskarada.sk

