
Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica 

dňa 7. februára  2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 10.1.2018
4. Príprava návrhov na zvýšenie kvality života na Fončorde, ktoré by mali byť hradené z finančných 

prostriedkov mesta, t. j. , navyše z doposiaľ neschváleného plánu investičných akcií na rozvoj našej 
mestskej časti v roku 2018 /doporučené návrhu budú následne predložené aj  Komisii pre rozvoj 
mestských častí/

5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili  poslanec MsZ
Ing. arch. H. Kasová, RNDr. L. Topoľský, D. Karas, Ľ. Motyčka, členovia OR:  D. Horváthová, M. Vidová, V.
Dropčo, Ing. D. Halamová,  Ing. I. Palúch, V. Zachar, Bc. Z. Šerfözö, Ing. G. Blesák, z hostí: p. Koreň (MsP), Ing.
S.  Žabková  (koordinátorka  KCF),  p.  Turanská,  p.  Spišiaková  (Šalgotarjánska  ul.),  p.  Kasalová/Kyjevské
námestie/.  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili poslanci MsZ - Ing. L. Skokanová, PhDr. V. Sklenka,
Ing. I. Kašper,  členovia OR- Ing. Z. Oterová, Ing. I. Palúch, Ing. M. Bernátová PhD.

2. Slovo hosťom

P.  Turanská,  p.  Spišiaková  (ul.  Šalgotarjánska  1-3) –  opätovne  upozornili  na   zlý  stav  chodníka  na
menovanej ulici a žiadajú o jeho opravu. O potrebne opravy už informovali na OR v mesiaci február 2017.
Taktiež zdôraznili potrebu rozšírenia parkovacích miest, keďže sa nebude realizovať výstavba parkovacieho
domu, je potrebné riešiť statické parkovanie. Pán Hruška informoval prítomné, že chodník bol zahrnutý do
zoznamu  chodníkov  /súbor  excel  Fončorda  opravy  a rekonštrukcie  z roku  2017/,  ktoré  je  potrebné
rekonštruovať .
Upozornili  aj na potrebu zabezpečenia zábradlia popri škôlke.
Pán Karas informoval, že zábradlie je už nacenené.

p.  Kasalová  (Kyjevské   námestie)  -  žiada o opravu asfaltovej  plochy pred Slovenskou  poštou,  plocha je
v dezolátnom stave, v čase nepriaznivého počasia sa tam kumuluje voda, problémy s kanalizáciou. Občania
na vozíčkoch majú problémy pohybovať sa po tejto ploche.

 

3. Kontrola uznesení OR zo dňa 10.1.2018 

Uzn. č. 1 - OR Fončorda žiada Ing. Hláčikovú , Oddelenie údržby miestnych komunikácií  a inžinierskych
sietí,  MsÚ  o riešenie  podnetov  uvedených  v bode  2.  zápisnice  /z  10.1.2018/  2018  –p.  Halamová
informovala, že bolo vydané stavebné povolenie – splnené.



Uzn. č. 2 -   OR Fončorda žiada Mesto Banská Bystrica,  aby  zabezpečilo opravu povrchu chodníka na
Tulskej  ulici,  ktorý  bol  zničený  pracovníkmi  firmy  GANZ  pri  odpratávaní  ľadu  krompáčmi,  bod  6.
zápisnice  /z  10.1.2018/ –  p.  Karas  informoval,  že    požiada Mesto  Banská Bystrica,   aby bol  urobený
prieskum, ktoré chodníky boli poškodené firmou GANZ

4. Príprava návrhov na zvýšenie kvality života na Fončorde- financovanie z finančných prostriedkov mesta 
BB – t. j. navyše z doposiaľ neschváleného plánu investičných akcií na rozvoj MČ Fončorda v roku 2018. 
/Doporučené návrhy budú predložené  aj Komisii pre rozvoj MČ/
 
P. Hruška   vyzval prítomných, aby navrhli,  ktoré požiadavky chceme, aby nám pre nedostatok vlastných
zdrojov mesto zafinancovalo navyše. K tejto problematike sa vyjadril p. Topoľský, ktorý uviedol, že napríklad
Radvaň žiada  Komisiu pre rozvoj MČ,   o finančnú podporu na športové ihrisko, a preto podporil a doporučil,
aby boli  návrhy spracované a následne predložené Komisii  pre územný rozvoj.  P.  Horváthová  reagovala
k problematike športových ihrísk a smerovala dotaz na pána Karasa, ktorému ešte v mesiaci november 2016
posielala požiadavku na revitalizáciu dvoch asfaltových  ihrísk pred bytovým domom BB Družby č. 25-31.
Toto ihrisko je aktívne využívané rôznou vekovou kategóriou aj obyvateľmi z iných sídlisk. Sú využívané na
bicyklovanie, korčuľovanie/menšie deti/,nohejbal, fotbal, badminton .  Ihriská neboli od vybudovania cca
roky 1987-1988 vôbec revitalizované, asfaltová plocha je už značne narušená a  nebezpečná.
Pán Karas podporil  ,  aby boli  návrhy ohľadom športových ihrísk,  a tiež aj  budovanie parkovacích miest
financované z prostriedkov mesta a nie z rozpočtu MČ Fončorda. 
P.  Hruška  ešte  doplnil  k problematike  športových  ihrísk  a to:  nad  ulicami  Oremburská  a Moskovská  sa
nachádza bikrosová dráha, ktorá je už praktický hotová- hrubé terénne úpravy, ale ešte stále nie je celkom
dokončená, dáva návrh, aby bikrosová dráha bola dokončená z prostriedkov mesta.
Pani Kasová informovala, že dráhu má v prenájme OZ Koleso. Pán Karas navrhol, aby bol na OR Fončorda
prizvaný zástupca OZ Koleso, a prezentoval predstavu o dokončení bikrosovej dráhy.
 Ďalej pani Kasová  informovala o nacenení chodníka na THK 3 v sume 9 415€, a tiež o nacenení chodníka na
Šalgotarjánskej  č.  1  po  materskú  škôlku,   zároveň  navrhuje,  aby  sme  tieto  akcie  dali  do  návrhov  na
financovanie  z prostriedkov mesta.
Ďalej navrhuje, aby sa z prostriedkov mesta previedla revitalizácia Kyjevského námestia /časti pozemkov,
ktoré patria mestu/, informovala o plánovanom stretnutí s prednostom MÚ, o výsledku bude informovať.
Pani Žabková navrhuje zrealizovať osvetlenie chodníka od Havranského námestia smerom ku Komunitnému
centru, a tiež aj areál Komunitného centra.

Členovia OR Fončorda v     spolupráci s     poslancami navrhujú nasledovné investičné akcie pre rok 2018, ktoré
budú financované z     prostriedkov mesta,  teda  mimo rozpočtu investičných akcií našej mestskej časti – VO 4
pre rok 2018.

1.  Revitalizácia  Kyjevského námestia,   plocha,  ktorá  je  vo  vlastníctve  mesta  /priestor  medzi  Slovenskou
poštou a poliklinikou/, priestor ako centrum Fončordy je celkovo v  nedôstojnom a nebezpečnom stave  -
poškodené schody  a plochy , problémy s odvodom povrchovej vody a pod.

2. Oprava strechy na Komunitnom centre – havarijná situácia z titulu zatekania pri dažďoch.  Zároveň je
potrebné dobudovať vonkajšie  osvetlenie  KC ako aj jeho prístupového chodníka 

3. Revitalizovať športové ihriská:
-Spojová /ZŠ/
-THK/otočka autobusu/
-Tulská 13
- asfaltové ihriská pred bytovým domom Družby č. 25-31, alebo za bytovým domom Mládežnícka 17
-dokončenie bikrosovej dráhy medzi ulicami Moskovská  a Oremburská, kde sú už zemné práce vo veľkej
miere ukončené.



4.   Oprava chodníkov:  na Šalgotarjánskej  č.  1   po materskú škôlku  a THK 3.,  prepojovacieho  chodníka
Slnečná 10- Bagarová 28.  Podobná kritická situácia  je   aj v ostatných častiach Fončordy ,  ktoré  má OR
zdokumentované a sú k dispozícii.

5. Rôzne -  diskusia

 S.  Žabková –  informovala  o pripravovaných  akciách  KC  ako  aj  o akciách,  ktoré  už  prebehli  a boli
úspešné, o čom svedčí  vysoká návštevnosť občanov Fončordy. Ďalej oboznámila prítomných o projekte
udržateľnej mobility, ktorého cieľom je zvýšenie kvality života v meste.

 D.  Halamová,  D.  Horváthová  –  informovali  OR   o vytvorení  hlavičkového  listu  pre  OR  Fončorda,
a zároveň dávajú návrh,  aby sa  dôležité podnety  od občanov,  ktoré sú v zápisniciach uvedené, ale nie
sú ďalej riešené napriek ich opakovaniam v ďalších zápisniciach, boli v mene predsedu OR Fončorda
týmto listom oficiálne  podané na MÚ- príslušné oddelenie, na riešenie. Pani Kasová doplnila, aby sme
v korešpondencii,  ktorá  bude  OR  Fončorda  smerovaná  na  MÚ,  žiadali  vyjadrenie  do  14  dní.  OR
Fončorda súhlasí s uvedeným návrhom.

 S. Žabková –informovala o havarijnej situácii  strechy na KC, o probléme je už informovaný aj prednosta
MÚ, ktorý prisľúbil pomoc. Prebehla už aj obhliadka strechy pracovníkom MÚ. Pani Žabková zároveň
žiada poslancov, aby pomohli prie riešení tejto urgentnej situácie a dohliadli na realizáciu požiadavky.
Pani Kasová prisľúbila, že dohliadne na realizáciu požiadavky.  OR Fončorda navrhla túto požiadavku
zaradiť do  návrhov investičných akcií pre rok 2018, financovaných z prostriedkov mesta./Bod č. 2/ 

 p.  Koreň  -  zástupca  Mestskej  polície  – podal  stanovisko   o vykonaných nepravidelných  kontrolách
parkovania  na ulici Tulská 107-105-97, počas vykonaných obhliadok neboli zistené žiadne porušenia
predpisov.  Ďalej informoval o problematike odťahu starých áut, ktoré zaberajú miesta. Pokiaľ nie je
možné  zastihnúť  majiteľa,/  je   mimo  republiky  a pod./  pracovníci  polície  tento  problém  nemôžu
vyriešiť. Riešením je obrátiť sa na  MÚ – oddelenie životného prostredia.
Informoval tiež o kontrole na  Wolkerovej ulici/novostavba, odstránenie kameňov z chodníka/, podľa
zistení správca tohto objektu tam nebýva, ale prisľúbil vyčistenie chodníka, čo aj čiastočne zabezpečil,
ale  následne opäť napadol sneh, správca ale sľúbil, že to dočistí. 
Ďalej  informoval  o kontrole  parkovania  na  Tulskej  13-23  a o vykonaných  kontrolách  na  alkohol  na
Kyjevskom námestí. Vykonávanie kontroly na drogy do kompetencie MP nepatria.

 V.  Sklenka-   preposlal  písomné  podnety  od  občanov  –  Podnet  č.  1-  na  Poľnej  ulici  v smere  na
Moskovskú  ulicu  sa  dlhodobo  nachádzajú  stojany,  ktoré  zužujú  cestnú  komunikáciu  a robia  ju
nebezpečnejšou. Tieto stojany mali svoje opodstatnenie, pokiaľ boli vykonávané stavebné práce. tieto
práce sa však už viac ako dva mesiace nevykonávajú, stojany sú však na komunikácii naďalej osadené.
Podnet č.   2- žiadosť o vyriešenie a aj obnovu prechodu – chodníka na Okružnej smerom k budove
Policajného  zboru  pri  Majáku.  Podnet  podporil  jednohlasne   Výbor  mestskej  časti.  Podnet  č.  3-
vyriešenie križovatky na Kališti za Billou na Fončorde /vysoká nehodovosť/

 V. Zachar – upozornil na nebezpečné situácie  na kruhovom objazde pri OC Európa smerom k prechodu
pre chodcov. Pani Kasová podala informáciu ohľadom výstavby /pod armádnym strediskom Dukla/ ,
ktorá je zadefinovaná v územnom pláne mesta, a je teda predpoklad, že môže prísť k zmenám, čo sa
týka dopravy.  



 V.  Dropčo –  upozornil  na  oznamy  v informačných  tabuliach/Mládežnícka  ulica/-  sú  písané  malým
písmom a starší občania oznamy nevidia prečítať. Ďalej upozornil na neoznačené prechody pre chodcov
na sídlisku Fončorda. Požiadavka na osadenie dopravných značiek. Požiadavka bude smerovaná na Ing.
Ozdinca – oddelenie dopravných stavieb  

 p. Kasalová -  sa dotazovala  na osvetlenie cesty  smerom ku krytej  plavárni. Pani Kasová informovala,
že osvetlenie bude riešené v rámci Cyklotrasy

 Z. Šerfözö – dala dotaz, či je možné  osadiť autobusovú zastávku v smere od Úsvitu k Okresnému úradu.
Požiadavka bude smerovaná na Mgr. Modranského –predsedu  Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť,
verejnoprospešné služby a verejný poriadok.

6. Uznesenie:

 OR Fončorda a poslanci VO č.4,  navrhujeme nasledovné investičné akcie a rekonštrukcie pre rok 2018, ktoré
požadujeme pre nedostatok pridelených prostriedkov pre VO č. 4,   financovať  z prostriedkov mesta,  teda
mimo rozpočtu investičných akcií našej mestskej časti – VO 4 pre rok 2018:

1.  Revitalizácia  Kyjevského námestia,   plocha,  ktorá  je  vo  vlastníctve  mesta  /priestor  medzi  Slovenskou
poštou a poliklinikou/, priestor ako centrum Fončordy je celkovo v  nedôstojnom a nebezpečnom stave  -
poškodené schody  a plochy , problémy s odvodom povrchovej vody a pod.

2. . Oprava strechy na Komunitnom centre – havarijná situácia z titulu zatekania pri dažďoch.  Zároveň je
potrebné dobudovať vonkajšie  osvetlenie  KC ako aj jeho prístupového chodníka 

3. Revitalizovať športové ihriská:
-Spojová /ZŠ/
-THK/otočka autobusu/
-Tulská 13
- asfaltové ihriská pred bytovým domom Družby č. 25-31, alebo za bytovým domom Mládežnícka 17
-dokončenie bikrosovej dráhy medzi ulicami Moskovská  a Oremburská, kde sú už zemné práce vo veľkej
miere ukončené.
4.  Oprava chodníkov : Šalgotarjánskej č. 1  po materskú škôlku a THK 3, prepojovacieho  chodníka Slnečná
10-  Bagarová  28.  Podobná  kritická  situácia   je   aj  v ostatných  častiach  Fončordy  ,  ktoré  má  OR
zdokumentované a sú k dispozícii.

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude    konať  7.  marca  2018  o     16:30  hod  .  vo  Verejnej  knižnici  M.  Kováča,
Jilemnického 48, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 7. februára 2018 
Zapísala: Danka Horváthová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda




