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

dňa 8.9. 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Plnenie plánu Investičných akcií a Rámcového plánu akcií financovaných z dotácie mesta na rok 2021
4. Projekt „Zelené sídliská“ (Pôvodný názov ôZelené oázy)
5. Rôzne a diskusia
6. Uznesenie

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnila poslankyňa MsZ 
p. H. Kasová a členovia OR: D. Halamová, V. Zachar, Z. Šerfözö, p. Dropčo, a   z hostí: p. Líšková (KC Fončorda), 
p. R. Medveď (OZ Zelená Fončorda), p. Žabková, p. Zúbek, p. Tišliar, p. Mikloš, p. Miklošová, p. Plešková, p.  
Koreň (MsP), p. Pšenák, p. Bernátová a p. Rusnák.

Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil  poslanec MsZ V.  Sklenka, D.  Karas,  P.  Pohančaník,  L.  Skokanová, M.  
Modranský, členovia OR - p.Vidová, p. Blesák, p. Horváthová, p. Palúch. 

2. Slovo hosťom
p. Tišliar, p. Mikloš a p. Miklošová – obyvatelia ulice Nové Kalište sa prišli opýtať na stav ich petície zhruba spred 
4  rokov,  ktorá  bola  podaná  k riešeniu  dopravnej  situácie  v ulici  Nové  kalište.  Niektorí  obyvatelia  nemajú  pri 
rodinných domoch parkovacie miesta a parkujú na obojsmernej komunikácii. Keďže nie je ponechaná šírka cesty 6 
m, niekoľko krát boli majitelia vozidiel riešení MsP, čo ich samozrejme hnevá, lebo počas dňa v  ulici parkujú autá 
patriace  zamestnancom  finančnej  správy.  Intenzita  premávky  v ulici  je  vysoká  a samozrejme  aj  nebezpečná 
(nedodržiavanie rýchlosti, zúžená vozovka parkujúcimi vozidlami), nakoľko ju využívajú aj zásobovacie vozidlá pre  
Billu.  Už  v minulosti  žiadali  obyvatelia  umiestnenie  retardérov.  Do  dnešného  dňa  nebolo  zrealizované,  resp.  
situácia v ulici nebola riešená. 

Petícia –  spomínaná petícia  sa nenachádza v zozname podaných a riešených petícii na webe mesta, v časovom 
rozmedzí 2015 – 2021. 

Obyvateľom bolo odporučené zúčastniť sa zasadnutia dopravnej komisie.

p.  Žabková –štatutárka  OZ  Kompas  –  centrum  rozvoja,  konzultovala  priebeh  realizácie  a finalizáciu  projektu 
„Fončorda  som ja“,  ktorý  bol  plánovaný  v rámcovom pláne  akcií  financovaných  z dotácie  VMČ  na  rok  2021. 
V mesiaci október sa mala uskutočniť vernisáž a následne putovná výstava prezentácie Fončordy – jej osobností 
a výnimočností  ako  jedného  s najstarších  banskobystrických  sídlisk  Fončordy  cez  osobné  príbehy,  skúsenosti 
a pohľad samotných obyvateľov. Nakoľko je stále situácia ohľadom pandemickej situácie nestabilná a podmienky 
sa menia, predsedkyňa VMČ Ing. Kasová a členovia OR odporučili presunúť túto akciu na budúci rok a predložiť ju 
v rámcovom pláne o žiadosť dotácie opätovne v rovnakom znení obsahového zámeru tento roks čerpaním v roku 
2022. S. Žabková súhlasila s presunom položky 850 EUR na iné akcie alebo investičné zámery, ktoré v tomto roku 
realizovateľné sú a nie sú podmienené pandemickými opatreniami. 

p. Líšková – potvrdila záujem zrealizovať podujatia v KC Fončorda v novembri 2021 – „Komunitné Fončordové 
hody“ a v decembri „Nie si sám“ zatiaľ v režime bez zmeny. 
informovala, že KC Fončorda má ďaľšiu koordinátorku a to pani Martinu Macíkovú. 

p. Zúbek – informoval o podpísaní zmlúv na akciu „Rekonštrukcia vnútrobloku Tulská“. Zmluvy sú momentálne na  
kontrole.

3. Plnenie plánu Investičných akcií a Rámcového plánu akcií financovaných z dotácie mesta na rok 2021
Investičné akcie zrealizované: 
1./ Švermová ul. (popred DSS Sénium) – Wolkerová 24-30A chodník - ZREALIZOVANÉ



2./ Wolkerová ul. 2-22 chodník - ZREALIZOVANÉ
3./ Chodníky Moskovská 42 k zastávky, a „zastávka „Nad Moskovskou“ - ZREALIZOVANÉ

Nasledujúce investičné akcie:
1./ Kyjevské námestie - schodiská  = z VO č.5 (39 629,20 €)
2./ 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, zmluva so zhotoviteľom uzavretá, v súčasnosti prebieha 
kontrola zmluvy. 
4./ Rekonštrukcia pravostranného chodníka na Okružnej od Nového Kališťa po Mládežnícku – pripravované 
z úveru, predpoklad realizácie 2021/2022

 
4. Projekt „Zelené sídliská“ (Pôvodný názov „Zelené oázy“)

Priestory sídliskovej štruktúry vonkajšieho urbanizovaného územia mesta tvoria predovšetkým bodové 
a doskové  bytové  domy,  parkovacie  plochy  (samostatné  menšie  parkoviská,  parkovanie  pozdĺž  obslužných 
a prístupových ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory, chodníky pozdĺž vodného toku, viaceré  
pešie mostíky ponad vodu, vzrastlá a krovitá zeleň. Zábradlie má výrazné červeno-biele prvky. Chodníky sú aj v 
„parkovom“ prevedení, mnohé pešie trasy sú „vychodené“ cez trávniky. Územie dopĺňajú dva objekty vybavenosti 
na severnom okraji, väčšina lokality je pomerne stabilizovaná ako obytné územie, nachádza sa tu zastávka MHD  
a na západnom okraji je umiestnené obratisko pre vozidlá. Terén je v miernom sklone na východ.
Špecifikom  lokality  je  vodný  toku  Udurná/Radvanský  potok,  s  rekreačným  charakterom  (aktívny  a  pasívny  
oddych). V lokalite sa nachádzajú pôvodné betónové plastiky z čias výstavby sídliska. Známe limity v súčasnosti 
predstavujú inžinierske siete, radón v podloží, ochranné pásmo Letiska Sliač.

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:
 informovanie  (a  osveta)  verejnosti a  zainteresovaných  aktérov  o  plánovaných  projektoch  komplexnej 

obnovy  verejných  priestranstiev  vo  vybraných  lokalitách  mesta  so  zameraním  na  zelenú  a  modrú 
infraštruktúru;

 získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii  a zdo ̂vodneniam, 
ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnost ̌;

 hľadať inovatívne riešenia;
 dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov 

a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
 vytvoriť  priestor  pre  širšiu  i  odbornú  verejnosť  pri  formovaní  podkladov  pre  projektové  a  investičné  

zámery alebo architektonickú súťaž

Dňa 24.8. 2021 bolo zorganizovanie prvé stretnutie prípravných teamov. 
Prípravný team pre lokalitu Mládežnícka – Družby – Okružná sú: Ing. Arch. H. Kasová, Ing. Danica Halamová, p. 
Danka Horváthová. 
Koordinátormi pre danú lokalitu sú: p. In. Magdaléna Bernátová, p. Ing. Peter Rusnák

https://www.banskabystrica.sk/zelene-oazy/participativny-proces/


Prečo sa projekt Zelené Oázy realizuje:
 Projekt Zelené Oázy (ďalej ako projekt ZO) vznikol ako reakcia na súčasnú klimatickú krízu, ktorej prejavy 

sú evidentné samozrejme aj v našom meste 
 Projekt ZO nadvazuje tiež na projekty revitalizácie vnútroblokov Tulská a Sitnianska
 Realizuje sa v lokalitách, pri ktorých bola snaha o rovnomerné rozloženie v štruktúre sídla.

Kto sú pracovné tímy spolupracujúce na realizácii projektu:
 Dialogue Centre (ďalej DC)
 Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica (ďalej OPA)
 Prípravné tímy v lokalitách, pozostávajúce z miestnych poslancov, členov občianskych rád a miestnych 

lídrov
 Komunikačný tím MsÚ

Cieľ projektu:     
 úspešné revitalizácie verejných priestorov, teda obytných území, so všetkým súčasťami živého verejného 

priestoru,  participatívnym  spôsobom,  pričom  dôraz  bude  kladený  aj  na  environmentálnu  dimenziu  
verejných priestorov, na hmotné ako aj na nehmotné zložky

 využitie  potenciálu,  ale  aj  a  zohľadnenie  limitov  (vyplývajúcich  aj  z  platnej  územnoplánovacej  
dokumentácie) v stabilizovaných územiach

 hľadanie konsenzu

Časová os a aktivity projektu:
 zač. Apríl 2021 na Mestskom zastupiteľstve mesta B. Bystrica podaná informácia o zámere mesta v rámci  

projektov Modrej a zelenej infraštruktúry revitalizovať vybrané lokality
 realizácia online dotazníkov a ich vyhodnotenie
 informačno osvetové  aktivity  (brožúra,  ktorá  má obyvateľom jednoduchým spôsobom priblížiť  zámer 

mesta,  tematiku  komplexného  urbanistického  priestoru  a  modrej  a  zelenej  infraštruktúry,  udalosť 
spojená  s  témou  Zelených  oáz  na  Lazovnej  ulici,  kde  budú  umiestnené  informačné  panely,  ktoré 
predstavia tému verejnosti, 8.9 o 16:00, spojená s neformálnou diskusiou verejnosti a odborníkov)

 stretnutie s verejnosťou v daných lokalitách

ZHRNUTIE LOKALITA FONČORDA (MLÁDEŽNÍCKA-DRUŽBY -OKRUŽNÁ)
V lokalite Mládežnícka–Družby–Okružná vyplnilo dotazník Zelené Oázy 161 obyvateliek a obyvateľov. 
Výraznú prevahu mali ženy–107 (66,5 percent) oproti mužom–54 (33,5 percent).Najviac z nich bolo vo veku od 25  
do 34 rokov, (34,8 percent). Prevažná väčšina respondentov boli zamestnaní ľudia (68,3 percent). Záujem o ďalšiu  
komunikáciu prejavilo 74 respondentov, a to uvedením svojej emailovej adresy. Z preddefinovaných možností,  
ktoré boli v dotazníku uvedené, by obyvateľky a obyvatelia tejto lokality najviac uvítali, keby sa prostredníctvom 
projektu revitalizácie  verejného priestranstva  v  tejto  časti mesta  riešila  prepojenosť  chodníkov,  sprístupnenie 
vodného toku, zvýšenie počtu lavičiek a malých odpadkových košov. 
Žiadané je aj rozšírenie možností bezpečného parkovania na ploche, pričom respondenti zdôraznili,  že im vadí 
parkovanie áut na ulici a chodníkoch. Ďalšími oblasťami, na ktorých potrebe riešenia sa väčšina obyvateľov zhodla  
je nedostatočná údržba verejnej zelene a chýbajúce možnosti pre trávenie voľného času. 

Podrobnejšie informácie vrátane vyhodnotenia vyplnených dotazníkov od obyvateľov lokality sú uverejnené na  
webe mesta. 

Dňa 23.9. 2021 bude zorganizované stretnutie k danje téme priamo na mieste – lokalita Mládežnícka-Družby –
Okružná. Miesto stretnutia – ihrisko Udurná (nové multifunkčné ihrisko).
Propagačné materiály si prevezme p. D. Horváthová a zabezpečí ich distribúciu v lokalite.
p. Drobčo a p. Hruška umiestnia propagačné materiály do informačných tabúľ mesta. 
Pozvánky  budú  zverejnené  a  pozvaní  sú  všetci,  ktorí  majú  záujem  podieľať  sa  svojimi  nápadmi  na  riešení  
záujmovej loaklity vrámci aktiviti “Zelené sídliská”. 

5. Rôzne a diskusia
p. D. Líšková – upratanie priestoru Stará Fončorda (dotaz na OR Fončorda – 9.6. 2021)
Komunita obyvateľov oblasti Stará Fončorda si  dovoľuje požiadať mesto o pomoc pri vyčistení priestoru toku 
Udurnej  a  jej  okolia  od policajnej  stanice a nemocnice sv.  Michala po ulicu  Nám.  Ľ.  Štúra.  Tento priestor  je  



dlhodobo zanedbaný (majiteľom je mesto BB) 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“.

Odpoveď zaslaná OR Fončorda -  Uvedený verejne dostupný priestor od OD Kaufland po budovu OR PZ býva 
vzhľadom na jeho charakter využívania sociálne slabšími obyvateľmi a. neprispôsobými osobami pravidelne podľa 
potreby dočisťovaný aktivačnými pracovníkmi mesta. Komplexne sa riadil  priestor v r. 2019 v rámci zahájenia  
akcie Za krajšie mesto, kedy tam bolo nazbieraných niekoľko desiatok vriec komunálneho odpadu. Vzhľadom na  
to,  že  väčšina  pozemkov  je  v  súkromnom  vlastníctve,  územie  má  charakter  prechodu,  nachádza  sa  v  tzv.  
„periférii“,  aktívne ho využívajú  neprispôsobivé osoby a v  územnom pláne mesta  je  tam navrhnutá výstavba 
cestnej komunikácie aktuálne o osadení lavičiek v danom priestore nie je uvažované.

OR Fončorda - Protipovodňové opatrenia na potoku Udurná – odpoveď k Uzneseniu č.1 
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. 

Odpoveď:  ,,dňa 8.7.2021 došlo  k  obhliadke DVT Udurná v MČ Fončorda,  za  účasti zástupcu SVP,  š.p.  OZ BB 
a zástupcu Mesta B. Bystrica. 
Obhliadka toku bola zvolaná MÚ B. Bystrica na základe zápisnice zo zasadnutia OR Fončorda a to najmä na základe 
bodov č. 4, Protipovodňové opatrenia na potoku Udurná.

Po vykonaní obhliadky a dohľadní dokumentov, Vám ako správca DVT Udurná k danej problematike zasielame 
nasledovné stanovisko:
Správa povodia horného Hrona Zvolen v mieste pôsobnosti SphH , v rámci menovitého plánu a cyklických prác, 
resp. opráv a údržieb okrem iných vykonala na úseku vodného toku Udurná v časti pod ul. Oremburská v rokoch 
2019 – 2020 nasledovné akcie:
Rok 2019:

 revitalizačné opatrenia na toku Udurná, r. km 1,660 - 1,860 (Odstránenie náletového porastu z koryta 
toku vypílením, následne odvozom drevnej hmoty. Vybudovanie priečnych prahov do výšky 30cm na 
zabezpečenie nivelety dna, potrebné proti vymieľaniu. Vybudovaný vŕbový zapletaný plôtik na 
zabezpečenie pravého brehu proti zosuvu pôdy, zachované prirodzené meandre na vodnom toku.

Rok 2020:
 Oprava poškodených častí na vykonanej menovitej akcii z roku 2019, rozšírenie prietočnej kapacity ručnou 

prekopávkou koryta v časti, kde koryto križujú inžinierske siete (plynovod).



 TPZ odstránenie starých a poškodených drevín, drevná hmota ponechaná na mieste (vlastníctvo mesta) 
a upozornenie spol. Zares na potrebu odstránenia vypílených drevín.

 Čo sa týka povodne zo 17.5.2021, tak 20.5.2021 sa uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami mesta 
( Ing. Hláčiková a koleg.) ohľadom škôd spôsobených povodňami okrem iných na v.t. Udurná upchatý 
priepust. Na stretnutí bolo dohodnutý postup zabezpečovacích prác. Zo strany SVP sprietočniť koryto nad 
a pod rúrovým priepustom, zo strany mesta prečistiť priepusty a do budúcnosti sme sa rozprávali 
o nutnosti opravy prejazdu k záhradkárskej lokalite (neviem ako budú postupovať).“

6. Uznesenie
1. Občianska rada príjme do svojich radov 1 zástupcu za Internátnu ul a blízke okolie a jedného zástupcu za 
Švermovu ul. a blízke okolie.
Okrem zástupcov týchto ulíc, sa môžu členmi OR stať aj obyvatelia ostatných ulíc na Fončorde, ktorý majú  
záujem dobrovoľne pracovať pre obyvateľov Fončordy.  Práca nie je  finančne ohodnotená, je  založená na  
dobrovoľníctve. 

Najbližšie stretnutie OR sa bude predbežne konať 6.10. 2021 v     VKM , Jilemnického 48, o     16.00 hod., Banská   
Bystrica.
(V prípade zmeny termínu a času, bude informácia vopred zverejnená)

Banská Bystrica 8.9. 2021
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda
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