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

dňa 11. apríla 2018

Príromní: podľa prezenčnej listnn

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 7.3.2018
4. Informácia o výsledku rokovania ohľadom predloženého materiálu k riešeniu problémov Fončordn na 

Komisii pre rozvoj mestských čast dňa 21.3.2018
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnute a privítal prítomných. Stretnuta sa zúčastnili poslanci MsZ:
Ing.  L.  Skokanová,  RNDr.  L.  Topoľský,  D.  Karas,  Mgr.  M.  Modranský,  Ľ.  Motnčka,  členovia  OR:  Ing.  Z.
Oterová, D. Horváthová, M. Vidová , V. Dropčo, Ing. D. Halamová, Ing. I. Palúch, Ing. G. Blesák, V. Zachar,
z host: S. Dósová (MsP,, N. Ceglédnová (AkSen o.z.,, P. Zubek (Tulská ul.,, R. Medveď (Švermova ul.,, P.
Puskeiler.  Svoju  neúčasť  na  zasadnut  ospravedlnili poslanci MsZ – Ing. arch. H. Kasová, PhDr. V. Sklenka,
PhD., a členovia OR: Ing. M. Bernátová, PhD. a Bc. Z. Šerfözö.

2. Slovo hosťom

N. Ceglédyová (AkSen o.z.) – v júni sa v KC Fončorda uskutoční 5. ročník športádn pre seniorov a následne
v septembri  celoslovenská  športáda.  Predstavila  návrh  na  vnbudovanie  petangového  ihriska  v  areáli
Komunitného centra Fončorda, ktorý bn bol prístupný pre širokú verejnosť. Celkové odhadované nákladn na
zriadenie ihriska sú vo výške cca 1.000 EUR. OR navrhuje prefnancovať zámer z prebntku rozpočtu Mesta
BB za rok 2017. Poslanci VO 4 požiadajú Mesto BB o pridelenie fnančných prostriedkov pre uvedený účel.

S. Dósová (MsP) – vo veci podnetu z OR 7.3.2018 ohľadom potrebn doplniť ďalšie kontajnern na odpad na
Moskovskú ul. p. Dósová informovala, že na odvoz odpadu je na Knjevskom nám prihlásených 63 friem,
ktoré si zároveň za túto službu plata. Prítomní poznamenali, že napriek tomuto faktu, naďalej pretrváva
požiadavka voči Mestu BB na doplnenie kontajnerov na odpad v tejto lokalite.

P.  Zubek  –  v  čast Tulská  1-13  požaduje  obojsmerné  osadenie  značkn  zákaz  zastavenia  z dôvodu
bezpečnost. M. Modranský v tejto súvislost pripomenul,  že je  nevnhnutné dospieť ku konsenzu, keďže
stále pretrváva problém nedostatku parkovacích miest. OR odporúča P. Zubekovi nahlásiť tento podnet na
komisiu MsZ pre dopravu.
P. Zubek zároveň podal informáciu z MsÚ k jeho predchádzajúcim podnetom:

a)  Dobudovanie  zábradlia  na  chodníku  od  Tulskej  1  k  bytovému  domu Tulská  13-23 –  v  stanovisku  z
Oddelenia údržbn miestnnch komunikácií a inžiniersknch siet (I. Foldvári, sa uvádza, že doplnenie zábradlia
bolo  zaradené  do  plánu  prác  na  rok  2018.  Predpokladaný  termín  doplnenia  zábradlia  je  stanovený
na mesiac november 2018. P. Zubek žiada príslušný útvar MsÚ o upresnenie termínu realizácie prác.

b)  Nedostatok parkovacích miest  na Tulskej  ul.: Oddelenie investčnej  výstavbn a riadenia projektov  (V.
Brieda, v odpovedi uvádza, že v  príprave sú dva projektn, ktoré riešia parkovacie miesta pred bntovými
domami  Tulská 41 – 59 a  Tulská 13 – 35. Dňa 14.2.2018 bolo  vndané právoplatné územné rozhodnute,
pripravuje  sa  projekt  pre  stavebné  povolenie  v podrobnost realizačného  projektu,  následne  bude
požiadaný  stavebný  úrad  o stavebné  povolenie  a v prípade,  že  nebudú  žiadne  námietkn  dotknutých

https://maps.google.com/?q=Tulsk%C3%A1+13++35&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tulsk%C3%A1+13++35&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tulsk%C3%A1+41++59&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tulsk%C3%A1+41++59&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tulsk%C3%A1+13-23&entry=gmail&source=g


organizácií,  do  leta  bn  mohli  mať  stavebné  povolenie.  V  tomto  roku  je  naplánovaná  realizácia  oboch
projektov.
Požiadavka na Mestskú políciu:  pravidelné kontroln vjazdu motorových vozidiel do areálu ZŠ Moskovská
v čase 7:15-8:00 h a 15:00-16:30 h z dôvodu ohrozovania bezpečnost det.

R. Medveď (zástupca vlastníkov bytov Švermova 22-28) – k jeho požiadavke opíliť prevísajúce konáre nad
cestou Švermova 22-28 informoval, že ZAaRES prisľúbil realizáciu. Vo veci podnetu na vnbudovanie stojísk
pre kontajnern M. Modranský uviedol, že Mesto BB pripravuje novú víziu odpadového hospodárstva, kde sa
uvažuje aj s podzemnými kontajnermi. Zároveň sa plánuje ohradenie stojísk a premiestnenie kontajnerov
do iných lokalít tak, abn na pôvodnom mieste mohli vzniknúť nové parkovacie miesta.
R. Medveď zároveň vzniesol na prítomných otázku, či sa plánuje na Švermovej ul. zavedenie jednosmernej
cestn, čo podľa jeho názoru bn mohlo výrazne zvýšiť premávku v priľahlých uliciach. M. Modranský preverí
túto informáciu.

3. Konrrola uznesení OR zo dňa 7.3.2018 

Návrh  investiných  akcií  a  rekonštrukcií  pre  rok  2018,  ktoré   požadujeme  pre  nedostatok  pridelených
prostriedkov pre VO i. 4   fnancovať  z prostriedkov mesta,  teda  mimo rozpoitu investiných akcií našej
mestskej iast – VO 4 pre rok 2018 –  predseda OR uviedol, že návrh bol predložený na Komisii MsZ pre
rozvoj mestských čast (bližšie v bode 4 tejto zápisnice,.

4. Informácia  o výsledku rokovania ohľadom predloženého mareriálu  k riešeniu problémov Fončords na
Komisii pre rozvoj mesrských čast dňa 21.3.2018 

Predseda OR p. Hruška informoval, že prednosta MsÚ zaujal nasledovné stanovisko k našim požiadavkám
(uznesenie zo zasadnuta OR zo dňa 7.2.2018,: 
V roku 2018 sa bude  nad rámec akcií z rozpočtu Fončordn realizovať  oprava strechn Komunitného centra,
chodník  a osvetlenie  KC  sa  bude  riešiť  s investorom  výstavbn  na  Havranskom.  Revitalizácia  Knjevského
námesta sa vnkoná v r. 2019.
Čo sa týka športových ihrísk, dokončenie bikrosového ihriska  na Moskovskej ul. odporúča riešiť  formou
žiadost o dotáciu cez športovú komisiu MsÚ. V tomto roku sa má dokončiť ihrisko pri ZŠ Spojová a pri
priaznivej fnančnej situácii sa dokončí aj ihrisko na THK pri otočke MHD.
Čo sa týka opravn chodníkov, v tomto roku sa dokončí úsek Šalgotarjánska 1 po THK 3 a tež na Bagarovej ul.
L.  Topoľský   informoval  o potrebe  riešiť  havarijnú  situáciu  zastávok  MHD  (Moskovská  a  ďalšie,  a tež
obrubníkov chodníkov.

5. Rôzne, diskusia

 D. Horvárhová – požiadala MsP o pravidelné kontroln v herni  na ul.  Družbn (pri  predajni  drogérie,
z dôvodu podozrenia na drogovú činnosť. 

6. Uznesenie:

1. OR Fončorda žiada Mesro Banská Bssrrica, abs z prebsrku rozpočru Mesra BB za rok 2017 posksrlo
finančné prosrriedks vo výške 1.000 sUR na vsbudovanie perangového ihriska v areáli Komunirného
cenrra Fončorda, krorý bs bol prísrupný pre širokú verejnosť. 

Najbližšie  srrernutie  OR  sa  bude  konať  2.  mája  2018  o     16:30  hod.  vo  Verejnej  knižnici  M.  Kováča,  
Jilemnického 48, Banská Bssrrica.

Banská Bnstrica 11. apríla 2018 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda



Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


