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

dňa 7. marca 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 7.2.2018
4. Zabezpečenie výsadby vianočného stromčeka (vrátane jednania s majiteľom pozemku)
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ:
Ing. L. Skokanová, Ing. arch. H. Kasová, Ing. I. Kašper, D. Karas, PhDr. V. Sklenka, PhD., Ľ. Motyčka, P. Bielik,
členovia OR: Ing. Z. Oterová, D. Horváthová, V. Dropčo, Ing. D. Halamová, Ing. I. Palúch, V. Zachar,  z hostí: p.
Koreň (MsP), Ing. S. Žabková (koordinátorka KC Fončorda), P. Krnáč a V. Novák (zástupcovia OZ KoLesom), M.
Plešková,  P.  Zubek (Tulská ul.),  R.  Medveď (Švermova ul.).   Svoju   neúčasť   na  zasadnutí  ospravedlnil
poslanec MsZ – Mgr. M. Modranský a členovia OR: M. Vidová, Ing. M. Bernátová, PhD. a Bc. Z. Šerfözö.

2. Slovo hosťom

P. Zubek (Tulská 13-23) –  uviedol, že k jeho podnetom podaným na januárovom zasadnutí OR Fončorda
nebol  v zápisnici  zo  stretnutia  OR  dňa  7.2.2018  dostatočne  špecifikovaný  výsledok  riešenia  uvedených
podnetov.  Členovia OR v tejto  veci  vysvetlili,  že  v období  1  mesiaca po uskutočnení  OR bohužiaľ  nie  je
možné  informovať  verejnosť  o výsledku  riešenia  podnetov,  pokiaľ  OR nie  je  doručená odpoveď z  MsÚ.
Zároveň,  aby sa predišlo nesprávnej interpretácii  podnetov,  OR žiada občanov,  aby akékoľvek podnety
predkladali členom OR vždy aj písomnou formou, príp. emailom na adresu: foncorda@obcianskarada.sk.
OR Fončorda taktiež žiada MsP o zasielanie písomného stanoviska k podnetom obyvateľov.
P. Zubek apeloval ďalej na potrebu opravy chodníka na Okružnej ul. – D. Karas uviedol, že táto časť je už
nacenená, ale keďže cez uvedenú ulicu má prechádzať cyklotrasa, je potrebné rekonštrukciu zladiť s  prácami
súvisiacimi s budovaním cyklotrasy. V tomto roku sa však budú snažiť opraviť minimálne jednu stranu ulice.
P. Zubek vyjadril nespokojnosť s kvalitou prác pri rekonštruovaní chodníkov a ciest. Navrhuje vymeniť nielen
asfalt ale aj podkladovú vrstvu, aby bola zabezpečená trvácnosť prác na dlhšie časové obdobie.

M. Plešková (Tulská 13-23) – upozornila na potrebu doplniť ďalšie kontajnery na odpad na Moskovskú ul. (v
blízkosti  prevádzky  San  Angello).  V tejto  časti  pribudli  bytové  domy  a mnohé  podnikateľské  subjekty
zahlcujú kontajnery pre obyvateľov odpadom z  ich prevádzok. Odpad je uložený okolo kontajnerov a vzniká
riziko osídlenia potkanmi. Daniel Karas prisľúbil kontaktovať v tejto veci príslušný odbor MsÚ.

R.  Medveď  (zástupca  vlastníkov  bytov  Švermova  22-28)  –  požiadal  o obnovu  povrchu  chodníka  od
Švermovej 22 po Hotel Dixon.   Zároveň upozornil, že pri vykonávaní zimnej údržby je využívaná technika,
ktorá je nevhodná pre tento účel, pretože jej použitím dochádza k  poškodeniu chodníka. Taktiež tlmočil
požiadavku opíliť prevísajúce konáre nad cestou Švermova 22-28 a vybudovanie stojiska pre kontajnery na
Švermovej 28 (kompletná e-mailová požiadavka p. Medveďa bude v prílohe zápisnice zaslaná na Mesto BB
k vybaveniu).

 

3. Kontrola uznesení OR zo dňa 7.2.2018 
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Návrh  investičných  akcií  a  rekonštrukcií  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 – predseda OR uviedol, že návrh bude predložený na Komisii MsZ pre
rozvoj mestských častí na najbližšom zasadnutí.

4. Zabezpečenie výsadby vianočného stromčeka (vrátane jednania s majiteľom pozemku)
J. Hruška predniesol návrh na výsadbu stromu na Kyjevskom nám. za účelom jeho ďalšieho využitia počas
každoročne  uskutočňovanej  akcie  Mikuláš  a následne  počas  celého  vianočného  obdobia.  Daniel  Karas
navrhol pre tento účel využiť jeden z už existujúcich ihličnatých stromov, ktoré sa nachádzajú na pozemku
spoločnosti GAMO. Prisľúbil osloviť GAMO so žiadosťou o stanovisko, či je možné strom využívať a zároveň
požiadať spoločnosť Progres-HL s.r.o. o nacenenie prípojky na elektrickú energiu (potrebnú pre zavedenie
vianočného osvetlenia stromčeka).
 

5. Rôzne, diskusia

 H. Kasová predstavila  zástupcov OZ KoLesom – P. Krnáča a V. Nováka,   ktorí boli na OR pozvaní za
účelom  predstavenia  zámeru  revitalizácie  BMX  areálu  na  Moskovskej  ulici  (tento  pozemok  majú
v prenájme od Mesta BB). Obnova priestoru by mala prebiehať v dvoch fázach. V prvej  by mali byť
upravené  nánosy  hliny  určené  pre  skoky,  v rámci  druhej  fázy  by  malo  dôjsť  k úprave  bikrosového
areálu. V blízkosti dráhy určenej pre skoky by malo byť zároveň vytvorené malé ihrisko pre deti. Daniel
Karas odporučil predniesť zámer aj na Komisii MsZ pre školstvo a šport. Lucia Skokanová upozornila na
potrebu vopred informovať obyvateľov o začatí a  plánovanom priebehu prác. Členovia OR podporujú
zrealizovanie  obnovy uvedeného priestoru  a odporúčajú  Mestu BB podieľať  sa na spolufinancovaní
tejto iniciatívy.

 P. Koreň, zástupca MsP – MsP uskutočnila zmapovanie nedostatkov dopravného značenia priechodov
pre chodcov (chýbajúce, príp. nevyhovujúce značenie) a svoje zistenia posunula príslušnému útvaru
MsÚ na riešenie.

 L. Skokanová – Nadácia Ekopolis v spolupráci s Mestom Banská Bystrica realizujú projekt zameraný na
plánovanie  udržateľnej  mestskej  mobility.  V  marci  sa  v  Banskej  Bystrici  uskutoční séria  verejných
diskusií s obyvateľmi, ktoré pomôžu pri analýze súčasného stavu dopravy. Prvá diskusia sa uskutoční
13.3.2018 na ZŠ Spojová v čase od 17:00 – 19:00 hod.

 S.  Žabková –  informovala  o harmonograme a plánovaných aktivitách pre  verejnosť  v  Komunitnom
centre  Fončorda  v  mesiaci  marec,  o  aktuálnych  programoch pre  obyvateľov  sídliska  Fončorda  „Za
menej odpadu v BB“, medzigeneračnom programe neformálneho vzdelávania „Podaj ďalej“ /seniori-
mládež-rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom/ a projekte podpory tradícií v miestnej lokalite
„Priadky“.  Informovala o personálnej zmene v KC – koordinátorka D. Javorčíková odchádza na MD,
žiadosť o zastupovanie na jej pozícii bola zaslaná na MsÚ. Informovala prítomných o stretnutí 9.2.2018
v Komuce - pokračovaní diskusie o komunitnom rozvoji a procese transformácie komunitných centier v
Banskej Bystrici. 

 I.  Kašper – informoval  o podnete od obyvateľov  Mládežníckej  47 týkajúci  sa rozšírenia  parkovacích
miest (Igor Kašper prepošle túto žiadosť členom OR). Zároveň uviedol, že Fončorda, Podlavice, Skubín
budú  s vysokou  pravdepodobnosťou  tvoriť  samostatný  volebný  obvod  pre  nadchádzajúce  volebné
obdobie.  Zo  strany  Mesta  BB  bol  pripravený  návrh  na  vytvorenie  volebných  obvodov  v meste  na
volebné obdobie 2018 – 2022.

 D. Halamová – stavebný úrad začal územné konanie vo veci vydania rozhodnutia o umiestnenie stavby
„IBV Tulská ulica, Banská Bystrica - Technická infraštruktúra“. Mesto BB určilo ústne pojednávanie na
deň 28.3.2018 o 10:00 hod. na MsÚ v Banskej Bystrici,  II. poschodie  - zasadačka č. 244. Predseda OR
splnomocnil D. Halamovú, aby sa zúčastnila pojednávania za OR Fončorda.

6. Uznesenie:

https://www.facebook.com/events/176234783013936/
https://www.facebook.com/events/176234783013936/
http://www.ekopolis.sk/mesta-pre-ludi/projekt-trvalo-udrzatelna-mobilita


1. OR žiada občanov, aby akékoľvek podnety predkladala členom OR vždy aj písomnou formou, príp.
emailom  na  adresu:  foncorda@obcianskarada.sk.  OR  Fončorda  zároveň  žiada  mestskú  políciu
o zasielanie písomného stanoviska k podnetom obyvateľov. 

2. Členovia  OR  podporujú  zámer  OZ  KoLesom  zrevitalizovať  BMX  areál  na  Moskovskej  ulici
a odporúčajú Mestu BB podieľať sa na spolufinancovaní tejto iniciatívy. 

3. Predseda  OR  splnomocňuje  D.  Halamovú,  aby  sa  v  mene  OR  Fončorda  zúčastnila  ústneho
pojednávania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnenie stavby „IBV Tulská ulica, Banská Bystrica -
Technická infraštruktúra“.

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  konať  4.  apríla  2018  o     16:30  hod.  vo  Verejnej  knižnici  M.  Kováča,
Jilemnického 48, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 7. marca 2018 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda
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