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

dňa 1.6.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu 
2. Slovo hosťom OR
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 4.5.2017
4. Informácia o príprave realizácie projektu „Oddychovo-relaxačná a cyklozónaTajovka“ pri Dixone
5. Informácia zo strany poslancov o postupe prác v rámci investičných akcií na Fončorde
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie

1. Predseda  OR,  Ing.  Ján  Hruška,  otvoril  zasadnutie  a privítal  prítomných.  Stretnutia  sa  zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. arch. H. Kasová, M. Bučko, Ing. Skokanová členovia OR: M. Vidová, V. Dropčo,
Ing. D. Halamová, Ing. I. Palúch, p. Blesák, z hostí: p. Dosová (MsP), Svoju  neúčasť  na  zasadnutí
ospravedlnili   poslanci  MsZ:  p.  Sklenka,  RNDr. Topoľský,  členovia  OR:  p.  Zuzka  Šorfözö,  Ing.
Oterová, p. Danka Horváthová, p. Zachar.

2. Slovo hosťom OR
p. Dosová (MsP) – informovala o riešení vraku auta (biele Saxo), ktoré je v súčasnosti odstavené pri
oplotení výmeničky elektriny na ceste za Stavebným bytovým družstvom na Zelenej ulici, smerom po
ceste k vodojemu a záhradkám. Majiteľa auta kontaktovali, žiaľ bol mimo SR. Tento týždeň, keď sa
vráti  to  budú  ďalej  riešiť,  nakoľko  toto  auto  za  mesiac  zmenilo  svoju  pozíciu  niekoľko  krát,
a momentálne je na nebezpečnom mieste, pretože stačí doňho drgnúť a auto skončí na hlavnej ceste.
Nemá platné STK a EK. Odtiahnuť ho nemôžu dať, pretože mesto nemá funkčnú odťahovú službu. 

p.  Ceglédyová –  informovala  o blížiacej  sa  Športiáde  seniorov  a celom  programe.  Poďakovala
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave – KC, CVC, BBOS a OR. Zároveň pozvala všetkých členov
OR,  ich  rodinných  príslušníkov  ako  aj  ostatných  obyvateľov  na  túto  akciu,  ktorá  sa  bude  konať
v dňoch 13.6-14.6.2017. Akcia je pod záštitou primátora mesta BB p. Noska. 

3. Kontrola uznesení OR zo dňa 4.5.2017
 OR  Fončorda  súhlasí  s predajom  mestského  pozemku  nachádzajúceho  sa  v blízkosti  objektu

COOP Jednota na Slnečnej ul. v celkovej výmere 1237 m2 do vlastníctva COOP Jednota (parcely
KN-C 1798/15, KN-C 1798/16, KN-C 1798/18). OR zároveň žiada Mesto Banská Bystrica, aby z 
príjmu  z  predaja  pozemku  bola  zrealizovaná rekonštrukcia  schodov  k zdravotnému  stredisku
Spojová.

p. poslankyňa H. Kasová – Stavebná komisia súhlasí.

 OR Fončorda,  žiada Dopravnú komisiu  MsZ predložiť  Dopravnému inšpektorátu  OR PZ, BB
podnet na riešenie bezpečnosti prechodu pre chodcov smerom od Daňového úradu  na ul. Nové
Kalište, a taktiež bezpečnosť prechodu pre chodcov na Kyjevskom námestí  (pod spoločnosťou



GAMO), kde je v čase dopravnej špičky veľmi obtiažne bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky
– úloha trvá (M. Modranský)

p. poslanec M. Modranský – úloha trvá

 Za  účelom  utlmenia  individuálnej  motorovej  dopravy  na  území  mesta  Banská  Bystrica  OR
Fončorda navrhuje zrealizovať následné opatrenia:

o zhustenie/doplnenie liniek MHD,
o spoplatnenie parkovania každého ďalšieho motorového vozidla jedného majiteľa v obytnej

zóne. 

p. poslanec M. Modranský – úloha trvá

 OR predkladá VMČ návrh na udelenie členstva v OR M. Bernátovej a zároveň zbavenie členstva
– M. Perecár, J. Slaná a A. Rumanovský – úloha splnená

M. Bernátová – nová členka OR za Komunitné centrum
M. Perecár, J. Slaná, A. Rumanovský  - vyradený členovia OR na vlastnú žiadosť

4.  Informácia  o príprave  realizácie  projektu  „Oddychovo-relaxačná  a cyklozónaTajovka“  pri
Dixone
P. Hruška – informoval, že jedným z projektov, ktoré vyhrali v Participtívnom rozpočte je projekt „Relax
zóna –  oddychovo-relaxačná  a  cyklo  zóna  Tajovka –  zámerom  je  zapojenie  širokej  verejnosti
zrevitalizovať  zanedbaný  priestor  a  vybudovať  v blízkosti  plážového  kúpaliska,  športového  areálu  a
navrhovanej cyklotrasy pozdĺž potoka Tajovska funkčný parčík. 
Prvé stretnutie s autormi projektu na danom mieste už prebehlo, postupne bude stretnutí viac a každý sa
môže zapojiť do jeho realizácie.
  
5. Informácia zo strany poslancov ohľadom postupu prác v rámci investičných akcií na Fončorde

Prebehla rekonštrukcia vnútrobloku ul. Družby a vnútroblokov na Švermovej ulici - ukončené
Rekonštrukcia naplánovaných chodníkov na Tulskej ulici by mala prebiehať v letných mesiacoch.

6.  Rôzne, diskusia
 p.  Ing.  Skokanová –  informovala,  o riešení  podnetu  p.  Guicheva  (ul.  Nové  Kalište)  a to
o osvetlení spojovacej ulice od Billy na Nový svet. Osvetlenie bude zrealizované do 30.9.2017.
 Ing.  Halamová –  orezanie  spodných  konárov ihličnatých  stromov (presvetlenie)  vo vyššie
menovanej ulici (prepojovcia ulica) bolo vykonané v týždni od 29.5. – do 1.6.2017. 
 D. Halamová, členka OR – opakovane upozornila na čo najrýchlejšiu opravu povrchu chodníka
na zastávke MHD – Moskovská rázcestie, ktorý je v dezolátnom stave. M. Modranský predloží tento
podnet Ing. Hláčikovej, MsÚ. Ing. Halamová zistí cez p. poslanca stav riešenia. 
 P. poslankyňa Ing. arch. Kasová a Ing. Skokanová -  Mestská časť Fončorda a nominované
aktívne  komunity  z  nej  (oz  Zelená  Fončorda,  oz  KOMPAS-centrum  rozvoja,  oz  SFF, Mládežníci,
vrátane  nášho Komunitného  centra  Fončorda)  získala  krásne ocenenie  vrámci  2.  ročníka  Programu
Nadácie  pre  deti  Slovenska,  Komunálnej  poisťovne  a  ZMOS-u  a  môže  sa  pochváliť  oficiálnym
označením  KOMUNITA PRIATEĽSKÁ  DEŤOM  A MLADÝM  ĽUĎOM.  Ocenenie  je  verejnou
pochvalou,  pozitívnou vizitkou práce mnohých šikovných ľudí  z  Banskej  Bystrice,  že nám v našej
sídliskovej  komunite  na deťoch a  mladých  záleží,  vytvárame pre nich prostredie  v ktorom sa cítia



bezpečne,  spokojne,  majú  v  ňom  naplnené  svoje  potreby  a  sú  rovnocennými  a  rešpektovanými
partnermi dospelých. 
Ing. arch. Kasová a Ing. Skokanová prevzali dar 3000 EUR. Detičky si sami určia na čo sa peniažky
použijú.
 P. Ing.  arch.  Kasová informovala,  že  f.  Veolia  a.s.  Banská  Bystrica  darovala  10 000  EUR,  na
vybudovanie moderného audorového ihriska v blízkosti detského ihriska „Žihadielko“.
 P.  Ing.  arch.  Kasová,  informovala  o probléme  ,  ktorý  vznikol  ohľadne  pinpongového  stola
umiestneného na žiadosť obyvateľov na Nešporovej ulici. Jedna skupinka obyvateľov sa postavila proti
umiestneniu  a požiadala  o jeho  odstránenie.  Z tohto  dôvodu,  bude  vo  štvrtok  12.6.2017  o 16.00
stretnutie s obyvateľmi na mieste. 

7.  Uznesenie:

1. Členovia OR zhodnotia  a urobia v priebehu mesiacov júl,  august  pochôdzku po uliciach,
ktoré  im  budú  pridelené  a pripravia  súpis  chodníkov  prípadne  ciest,  ktoré  si  vyžadujú
opravu a to vo forme - fotka, popis lokality a frekventovanosť využitia. Následne sa pasport
vyhodnotí a vyberú sa lokality, ktoré sa navrhnú na ďalší rok na opravu.

Rozdelenie ulíc:
p. Hruška – Moskovská, Oremburská
p. Halamová – Tulská
p. Dropčo, p. Horváthová – Mládežnícká, Okružná,
p. Palúch – Internátna
p. Blesák – Slnečná, Bagarova, Spojová
p. Šorfözö – THK, Šalgotarijánska 
p. Zachar – Jilemnického, Wolkerova, Gorkého, Nešporova, Sadová
p. Vidová + Guicheva – Nová ulica, ul. Nové Kalište
p. Bernátová - Švermová

2. OR  Fončorda  žiada  Dopravnú  komisiu  o zabezpečenie  umiestnenia  dopravnej  značky,
upozorňujúcej  na  priechod  pre  chodcov  na  všetky  priechody  po  celom  území  sídliska
Fončorda

3. OR Fončorda žiada Dopravnú komisiu o zabezpečenie osadenia dopravnej značka  „Zákaz
státia a zastavenia“ na Tulskej 26-30. 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 6. Septembra 2017 o     16.30 hod. v     priestoroch Knižnice  M.
Kováča, Jilemnického ulica, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 1. júna 2017 
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


