
Zápisnica 

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

dňa 6. apríla 2016 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie OR 

2. Slovo pre hostí  

3. Informácia zo strany poslancov o postupe prác v oblasti komunikácií a chodníkov na 

rekonštrukciu a opravu, ktoré budú financované z mestského rozpočtu 

4. Prezentácia a prejednanie ponuky internetovej spoločnosti BBX, s.r.o., Banská Bystrica na 

montáž verejnej elektrokomunikačnej siete BBXNET, s možnosťou vybudovania ihriska 

"IXÍKOVO" na Fončorde 

5. Rôzne, diskusia 

6. Uznesenia 

 

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili 

poslanci MsZ: Ing. arch. Kasová, Ing. Skokanová, RNDr. Topoľský, Mgr. Modranský, z členov 

OR: Ing. Oterová, p. Dropčo, Mgr. Perecár, p. Horváthová, Ing. Halamová, p. Šerfözö, p. Zachar, p. 

Blesák, Ing. Palúch, zástupca MsP – p. Dóšová a hostia. Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili  

poslanci MsZ:  Ing. I. Kašper a PhDr. V. Sklenka, PhD., členovia OR: M. Vidová, Ing. Slaná, 

MBA, A. Rumanovský a M. Schwantzer. 

 

2. Slovo pre hostí:  

Ing. Šoka – informoval o zriadení webovej stránky www.chodniky.sk, kde je prostredníctvom 

fotografií zmapovaný stav chodníkov doposiaľ 5 ulíc. G. Blesák požiadal Mgr. Modranského, aby 

stránku prezentoval aj v rámci dopravnej komisie MsZ ako podnet od občanov. 

Ing. arch. Kasová navrhla prepojenie na existujúcu stránku OR Fončordy: www.obcianskarada.sk.  

 

Mgr. Pavlovic, Oremburská – upozornil na nesprávnu informáciu uvedenú na stránke 

www.obcianskarada.sk týkajúcu sa hodiny začatia zasadnutia OR Fončorda. Dal do pozornosti úsek 

nad zastávkou MHD Moskovská rázcestie, ktorý je dlhodobo nekosený. Ing. Hruška tento podnet 

prednesie na Komisii MsZ pre rozvoj mestských častí. Ing. Skokanová prisľúbila kontaktovať 

v tejto záležitosti Ing. Suchého. Ďalší úsek, ktorý je dlhodobo neupravený, je v blízkosti 

Oremburskej 1-5 za potokom Udrurná – pod kopcom s plynárenskou budovou až ku studničke. Táto 

oblasť by mohla slúžiť pre rekreačné účely. P. Pavlovic zároveň navrhol vybudovať cca 8 

parkovacích miest na Oremburskej 1-5 v časti, kde sa nachádzajú divo rastúce kríky. Ing. arch. 

Kasová v tejto súvislosti odporučila účasť na verejnom prerokovaní parkovacej politiky na 

sídliskách s primátorom mesta, ktoré sa uskutoční na Fončorde dňa 11.4.2016 o 18:00 hod. v 

priestoroch ZŠ Moskovská 2. 

 

Ing. Silvia Žabková, Komunitné centrum Fončorda, Havranské 9 – poďakovala OR Fončorda 

za finančnú podporu akcie „Valentín“. Uviedla, že od februára 2016 majú v KC zastúpenie 

pracovníčky pre komunitný rozvoj Mesta BB: Ing. Silvia Žabková a Mgr. Diana Vigašová, kontakt: 

kcfoncorda@gmail.com, tel: 0917 505 922. Informovala a zároveň všetkých pozvala na plánované 

podujatia v mesiaci apríl: „Deň Zeme“ v spolupráci s  OR Fončorda (23.4.), Beseda: „Na čo sú 

rodičia deťom v puberte“ (28.4.), Literárna beseda: „S dušou Japonky“. KC Fončorda predkladá 

v rámci participatívneho rozpočtu 2016 dva projekty: „Nadchnime sa pre nové, učme sa navzájom“ 

(projekt č. 3) a „Komunitná bylinková záhradka“ (projekt č. 5). V tejto súvislosti vzniesla na členov 

OR a poslancov VO prosbu o podporu – prostredníctvom hlasovania na klientskom centre MsÚ do 

14.4.2016. Ing. Žabková v závere navrhla uskutočniť zasadnutia OR Fončorda niekoľkokrát v roku 

aj v KCF na Havranskom. 

http://www.chodniky.sk/
http://www.obcianskarada.sk/
http://www.obcianskarada.sk/
mailto:kcfoncorda@gmail.com


3. Rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov z rozpočtu Mesta BB 

Mgr. Modranský, poslanec MsZ - poukázal na fakt, že v minulom roku bol značný prísun vládnych 

prostriedkov pre účel rekonštrukcií komunikácií, v tomto roku sú k dispozícii len štandardné zdroje. 

Pre VO č. 4 bola pridelená najvyššia suma finančných prostriedkov, a to vo výške cca 183 000 

EUR. V roku 2016 boli na opravu vybraté nasledovné miestne komunikácie: 

- Švermova k č. 17, 

- Zvolenská cesta (Kúpeľná), 

- Stredná, 

- Družby 9-15 vnútroblok. 
   Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke Mesta BB:     

   http://www.banskabystrica.sk/infolinky-na-udrzbu-komunikacii-a-poruchy-sieti.phtml?id5=17307 

 

Mgr. Modranský uviedol, že v budúcom roku sa budú zaoberať návrhom na zmenu štruktúry 

rozpočtu mesta tak, aby bol pre budúce roky vyčlenený väčší objem finančných prostriedkov na 

opravy komunikácií. 

 

4. Ponuka internetovej spoločnosti BBX, s.r.o. pre Fončordu  
Mgr. Kubík, konateľ BBX, s.r.o. – informoval o prebiehajúcej výstavbe optickej siete na území 

Fončordy pre účel poskytnutia internetu a káblovky známe pod názvom BBXNET. S výstavbou sú 

spojené výkopové práce na uloženie optického kábla a inštalácia káblových vedení v jednotlivých 

bytových domoch. Vstup do bytových domov je problematický, keďže narúša komfort a súkromie, 

preto Mgr. Kubík vyzýva obyvateľov k sprístupneniu bytových domov. Ako kompenzáciu ponúka 

vybudovanie atraktívneho verejného priestoru, napr. ihriska „IXÍKOVO“ s  atrakciami a WiFi 

pokrytím na území Fončordy v hodnote cca 20 000 EUR. Podmienkou je sprístupniť min. 150 

bytových domov, so súhlasom  predsedu resp. výboru samosprávy (Mgr. Kubík zverejní na 

internete zoznam domov a  aktuálny status ich sprístupnenia). Mgr. Kubík zároveň prisľúbil 

bezplatné poskytnutie kamerového systému každému bytovému domu, v ktorom si minimálne 60% 

všetkých bytov zakúpi internet od firmy BBX, s.r.o. 

 

5. Rôzne, diskusia: 

- p. Dropčo, člen OR – požiadal o osadenie dopravnej značky zákaz státia v zákrute pred Tulskú 

26-30, aby mohol byť zabezpečený prístup pohotovostnej zdravotnej služby, 

- p. Belešová, THK – v nákupnom stredisku   Šalgotarján, sú zvodidlá popri schodoch len po 

zdravotné stredisko, v ďalšej časti chýbajú – žiada o ich osadenie z dôvodu bezpečnosti. 

- p. Šerfözö, členka OR – upozorňuje, že Radničné noviny nie sú doručované vo viacerých 

častiach Fončordy, 

- Ing. Hruška, predseda OR – informoval, že v čase jeho neprítomnosti ho bude na stretnutiach 

OR Fončorda zastupovať tajomníčka OR,  Ing. Oterová. 

 

6. Uznesenia: 

1. Predseda OR Fončorda vyzýva obyvateľov Fončordy k  účasti na verejnom 

prerokovaní parkovacej politiky na sídliskách s primátorom mesta, ktoré sa uskutoční 

na Fončorde dňa 11.4.2016 o 18:00 hod. v priestoroch ZŠ Moskovská 2. 

2. OR Fončorda podporuje ponuku spoločnosti BBX, s.r.o. s možnosťou vybudovania 

ihriska „IXÍKOVO“ na Fončorde. 

 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 4. mája 2016 o 16:30 hod. vo VKMK, Jilemnického 48, 

Banská Bystrica. 

 

Banská Bystrica 7. apríla 2016  

Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, tajomníčka OR 

          Ing. Ján Hruška 

                               predseda OR Fončorda 

http://www.banskabystrica.sk/infolinky-na-udrzbu-komunikacii-a-poruchy-sieti.phtml?id5=17307

