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

dňa 7. septembra 2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1. Úvod a schválenie programu rokovania
2. Kontrola uznesení
3. Vystúpenie primátora mesta p. Noska
4. Informácia o postupe prác na schválených investičných akciách pre Fončordu
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia, záver

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili:
Primátor mesta – p. Ján Nosko
Viceprimátor – Mgr. Jakub Gajdošík
Prednosta MsÚ – Martin Adamec 
Poslanci MsZ: Ing. arch. Kasová, Ing. Skokanová, poslanec Daniel Karas, poslanec Ing. Igor Kašper, 
Členovia OR – Ing.  Hruška,  p. Dropčo, p. Horváthová,  Ing.  Halamová,  p.  Zachar, Ing.  Palúch,  p.
Šerfözö a p. Blesák, 
z hostí: Bielčíková Marcela, obyvatelia Šalgotarjánskej ulice, obyvatelia Mládežníckej ulice 

Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci: Ing. arch. Priehodová, RNDr. Ladislav Topoľský,
PhDr. Vladimír Sklenka, PhD., členovia OR:  p. Vidová, Ing. Oterová

2. Kontrola uznesení z OR Fončorda konanej dňa 1.6.2016 + Vystúpenie primátora mesta

Uznesenie č.1 – OR Fončorda opätovne žiada príslušný útvar Mesta Banská Bystrica o umiestnenie
retardérov na ul.  THK, príp.  zníženie rýchlosti  v tejto oblasti  na 30 km/hod. z dôvodu dlhodobo
pretrvávajúceho ohrozovania bezpečnosti chodcov. 

Predseda OR p. Hruška - informoval, že zatiaľ prišla vždy zamietavá odpoveď aj po niekoľkých
žiadostiach. Bola podaná opätovná žiadosť.

Členka OR p.Šerfözö ako aj  obyvateľka tejto lokality opätovne zdôraznila,  že sa jedná o lokalitu
s vysokou frekvenciou dopravy, pohybu obyvateľov, ktorá sa ešte viac zvýšila vybudovaním detského
ihriska  Žihadielko.  Prichádzajú  návštevníci  z Radvane,  Sásovej,  z okolitých  obcí.  Návštevníci
plážového kúpaliska, detského ihriska parkujú priamo okolo Žihadielka a taktiež sa tam vytáčajú. Už
aj tak kritická situácia sa ešte viac zhoršila.

Primátor Ján Nosko –  bezprostredne po zasadnutí OR Fončorda dňa 1.6.2016 sa so mnou stretla pani
poslankyňa  Ing.  arch.  Kasová  a tlmočila  mi  stanovisko  OR  k umiestneniu  retardéra  a k zámene
pozemkov. 
Po obdržaní tohto stanoviska primátor mesta informoval, že odovzdal žiadosti o umiestnenie retardéra
na príslušné odbory mesta ako aj na DI. Odpoveď bola opäť zamietavá. Stanovisko je potrebné uviesť
znova a primátor môže zo svojej pozície vyvolať opäť stretnutie, ale vzhľadom k tomu, že mesto nie je
ten  orgán,  ktorý  vydáva  rozhodnutia  v tejto  oblasti,  musí  mesto  rozhodnutie  správneho  orgánu
rešpektovať. Čiže primátor mesta nevie zo svojej pozície umiestnenie retardéra ovplyvniť. 



Uznesenie č. 2  -  OR Fončorda nesúhlasí so zámenou pozemkov Mesta BB s BB TOP REALITY
spol.  s r.o.  pre  účely  plánovaného  vybudovania  cyklotrasy  Hušták  -  Podlavice.  Ako  alternatívu
navrhuje  riešenie  cyklotrasy  napr.  formou  nadjazdu  –   z  pešej  komunikácie  vedúcej  popri
Tajovskom potoku a od technického objektu postupným stúpaním na úroveň cesty na Švermovej
ulici a nadjazdom na druhú stranu, príp. využiť inú alternatívu. 

Primátor Ján Nosko –  Primátor  v úvode poďakoval  OR Fončorda,  že vyšla  v ústrety čo  sa týka
zorganizovania  stretnutia  na  deň  7.9.2016,  nakoľko v utorok  13.9.2016 sa  bude konať  zasadnutie
Mestského zastupiteľstva,  kde sa bude prerokovávať a následne odsúhlasovať resp. neodsúhlasovať
odpredaj  pozemku pre f.  BB TOP Reality, ktorá v súčasnosti  už realizuje výstavbu polyfunkčných
domov na Švermovej ulici. 
Projektová dokumentácia pre vybudovanie cyklotrasy z Podlavíc na Hušták je pripravená pre vydanie
stavebného povolenia, ktorého vydanie je však podmienené schválením predaja tohto pozemku pre BB
TOP Reality. 
Ak  k schváleniu  predaja  pozemku  nedôjde  a výzva  na  získanie  eurofondov  sa  nestihne,  dôjde
k situácii, že financie na vybudovanie cyklotrasy nebudú.

My už trištvrte roka s prednostom opakovane rokujeme s BB TOP Reality a hľadali sme riešenie také,
ktoré by bolo čo najmenej komplikované, absolútne jednoduché, len na podpis zmluvy treba dvoch.
Toto riešenie, ktoré sme teraz predložili, je jediné kde sme vedeli nájsť kompromisné stanovisko pre
obe strany. Odpredajom tej  hornej  plochy prídu  peniaze  do mesta,  je  to  verejná zeleň  podľa ÚP.
Takouto zeleňou zostane a mala by zostať, aj keď to bude iba súkromná zeleň vo vlastníctve niekoho
iného. 
Primátor postrehol reakciu zúčastnených na to, že zeleň ostane zeleňou aj keď bude v súkromnom
vlastníctve - viem presne na čo sa usmievate – niekto si to kúpi a po čase sa vymení v ÚP. Ja nie som
absolútne naklonený k takýmto riešeniam a môžem Vám za seba povedať, že nikdy by som s takýmto
niečím nesúhlasil  a myslím si,  že  dozrie  čas  aj  v meste  Banská Bystrica,  že poslanci  si  tieto  veci
uvedomujú a vedenie mesta urobí všetko preto, aby sme neodpredávali majetok, aby sme ho udržovali
a mali pod kontrolou. Čiže z mojej strany môžem povedať, aj toto sme preberali s BB TOP Reality.
Dostali sme prísľub od BB TOP Reality, aj keď ten nie je nikde zapísaný, že nikdy tam nebude nič iné
ako zeleň. Ja si ani nemyslím, že v prípade tejto investičnej výstavby, ktorá tu momentálne prebieha,
by zámer ďalšej výstavby bol relevantný. 
Je to všetko na zváženie,  ale ja som prišiel Vás informovať o podrobnostiach a chcem, aby sme si
povedali k tomu naozaj všetko, pretože rozhodnutia a uznesenia sa veľmi ťažko menia resp. berú späť. 
V tomto  prípade  naozaj  ide  o hotový  projekt  cyklotrasy,  na  ktorú  vieme  tento  rok  požiadať
o eurofondy. V tejto chvíli je toto riešenie jediné, ktoré môže pomôcť tomuto projektu. 
Každý sa  mohol  vyjadrovať  k územnému  konaniu  a stavebnému  konaniu.  Ak sa  rozhodneme  dať
červenú tomuto projektu, OK, spíšte petíciu a budeme o tom rokovať. Podľa mňa blokovať budovanie
cyklotrasy v tomto čase, keď sa budujú v celom svete je pre mesto kontraproduktívne.

p.  Zuzana  Šerfözö  –  Keďže  to  BB  TOP Reality  kupuje,  vráža  do  toho  peniaze,  ako  vysvetlíte
občanom, že vráža peniaze do toho preto, aby zveľadilo ľuďom okolie a neberie to ako investíciu do
budúcna, pre svoje nejaké zveľadenie svojich investícii.  Ten pozemok,  ktorý žiadajú,  je o veľkosti
ďalšieho bytového domu. Ja ako majiteľ pozemku by som nekupovala pozemok len preto, aby som ho
zveľadila pre občanov, to pre investora ako takého žiadna investícia nie je. Ako je zabezpečené to, že
Vaša vláda momentálne trvá 4 roky, ale v BB sa každé 4 roky mestské zastupiteľstvo mení a teda ako
je zabezpečené trvalo a nie sme viazaní  len na 4 roky, aby ten pozemok aj  naďalej  ostal  zeleňou
a slúžil všetkým občanom Fončordy.
Primátor mesta – nechcem, aby ste vnímali mňa ako, že tu vládnem. Ja keby som bol investor, žiadal
by som si taký pozemok, ktorý by poskytoval aj iné služby ako je ubytovanie a nejaké polyfunkcie na
prízemí.  Chcel  by som niečo,  čo  má  nejakú pridanú hodnotu  a zvýši  to  hodnotu  bývania  v danej
lokalite. Niečo pre rodiny s deťmi. Doplní ma prednosta, ktorý tiež bol účastný rokovaní a ozrejmí,
ako sme prišli k danému riešeniu.



Prednosta Martin Adamec - 
Zúčastnil sa na všetkých rokovaniach s investorom. Na rokovaniach investor odprezentoval názor, že
mu záleží na tom, aby tie byty dobre predal a s tým súvisí aj to okolie, ktorého súčasťou je aj zeleň.
Tým, že sa tam budujú 3 bytové domy, zelene je málo a práve preto trval na tom, teda bola predložená
zámena 309 m2 za nejakú väčšiu lokalitu  a to 2500 m2, čiže skultúrni to prostredie (napr. nejakú
rekreačnú zónu).  

Primátor mesta – v uznesení OR bol návrh alternatívnej trasy cyklotrasy – nadjazd – v tejto chvíli
nadjazd pre riešenie cyklotrasy je absolútne nevhodný, predražil by celý projekt. V tejto chvíli, keď je
pripravené vydanie stavebného povolenia, robiť zmenu, ktorá je z hľadiska realizovateľnosti absolútne
nevhodná,  by celý proces  povoľovania  vrátila  späť  k územnému  konaniu  a s tým spojené  riešenie
ďalších  vlastníckych  vzťahov,  ktoré  je  potrebné  doriešiť  k ÚK.  Súčasťou  zámeny  je  aj  prevod
bezodplatných vecných bremien. 

p. Zuzana Šerfözö –  Keď sme na OR hovorili o cyklotrase a navrhli sme ako alternatívne riešenie
nadjazd, pani poslankyňa Hanka Kasová v tom čase uviedla, že nie je stanovený finančný strop pre
cyklotrasu.  Teraz  hovoríme  o tom,  že  by  to  značne  predražilo  cyklotrasu.  Momentálne  je  riešená
cyklotrasa, ktorá počíta s tým, že zosadnete z bicykla, prejdete cez hlavnú cestu (4 pruhy), ktorá je od
rána do večera plná áut a potom nasadnete znova na bicykel.  Toto riešenie cyklotrasy pre nás ako
obyvateľov  je  neprijateľné.  Ja  bývam  na  THK  40  rokov,  túto  oblasť  poznám  dokonale,  a preto
hovorím, že cyklotrasu viesť cez túto hlavnú cestu bez toho, aby ste mohli kľudne prejsť cez tú cestu
bez toho, aby ste zosadli z bicykla, tá cyklotrasa je neprijateľná pre nás ako obyvateľov. Je použiteľná
potiaľ,  pokiaľ nezosadnete z bicykla,  a preto sme navrhovali  toto riešenie,  kde by nebolo potrebné
zosadať  z bicykla  a bez  problémov  bolo  možné  prejsť  cez  cestu,  kde  pravidelne  chodia  sanitky,
policajné  autá,  troleje  a veľké množstvo áut.  Cesta  je  naozaj  frekventovaná.  A výstavbou týchto  3
bytových  domov bude ešte frekventovanejšia,  tú  križovatku momentálne nikto nerieši.  Je problém
vyjsť z THK v čase rannej a poobedňajšej špičky, kolóny sú až po Úrad priemyselného vlastníctva,
čiže sa vôbec nedostanete na cestu. Preto sme navrhovali iné riešenie ako to, aby sme zosadli z bicykla
a prechádzali cez križovatku, ako nám povedali cez priechod pre chodcov. 

Primátor mesta –  Ja  by som si  dovolil  nesúhlasiť,  pretože  dokážu vedľa  seba fungovať  chodci,
cyklisti, motorové vozidlá atď. Od BB TOP Reality sme dostali návrh, aby sme sa posunuli, ich vôbec
nezaujíma cyklotrasa,  oni si chcú urobiť svoj zámer. Keby sme sa posúvali  niekde ďalej, tak dnes
otvárame úplne iné územné rozhodnutie, sklon, ktorý vyžaduje cyklochodník  tak nevyhovuje a opäť
narážame na ten istý problém. 

p. Andrea Štulajterová – Banskobystrická cykloiniciatíva
Sú ľudia, ktorí majú chuť a odvahu riešiť a projektovať cyklotrasy. Táto cyklotrasa sa plánuje a rieši už
viac ako 5 rokov. Na riešenie tejto cyklotrasy sme si prizvali odborníkov zo zahraničia a samozrejme,
každý jeden projektant, ktorý by sa tam postavil, tak je to to isté, ako Vám povie každý právnik na
jeden problém iné  riešenie.  Toto  trasovanie,  ktoré je  vybraté,  je  naprojektované naozaj  tak,  že  sú
okresané hrany od policajtov, všetkých zainteresovaných a naozaj aj odborníkov zo zahraničia, ktorí
nám  s tou  cyklotrasou  pomáhali.  To,  že  niekto  navrhuje  nejaké  nadchody,  podchody,  nadjazdy
a podobne, to je fajn,  ale keby to tak bolo,  tak to šupneme hore k ceste a nebudem sa dohadovať
s nejakým investorom, ktorý nie je veľmi príjemný. Ide nám o to, aby tá cyklotrasa bola zachovaná
v čo  najvyššej  kvalite,  to  znamená,  aby mala  taký sklon,  ktorý  vyhovuje  tej  najnižšej  náročnosti.
Cyklotrasa  je  nacenená  na  450 000,-eur,  vrátane  úprav, osvetlenia,  zelene  a podobne.  Jednoducho
mesto takéto financie nemá, a preto sme odkázaní na eurofondy. Ak tieto eurofondy nedostaneme, tak
cyklotrasa nebude. A teraz sa bavme o tom, akú hodnotu má tá zeleň, a že keď je v územnom pláne
definované niečo ako zeleň, tak sú tu poslanci, ktorí by nemali dovoliť, aby sa to preklasifikovalo na
stavebný pozemok. 
4 krát bolo možné pripomienkovať, 2 krát bola verejne prezentovaná.



Viceprimátor Jakub Gajdošík – 
Hľadajme riešenie ako sa to dá, nie ako sa to nedá. Je potrebné, aby sme vybudovali z každého sídliska
cyklotrasu a tým donútili ľudí nechať autá doma.
Pre nás ani toto nie je najlepšie riešenie, ale je jediné ako sa dostať na cyklotrasu.
Budovanie nadjazdu je nereálne.
Cyklotrasu projektovali inžinieri dopraváci, ktorí majú na to pečiatky. 
Ak  by  sme  pristúpili  k zmene  riešenia,  tak  sa  musíme  vrátiť  naspäť  k  územnému  a stavebnému
konaniu. 

Poslanec Ing.  Kašper –  O tejto  cyklotrase  a s ňou súvisiacimi  skutočnosťami  sme sa bavili  aj  na
stavebnej  a finančnej  komisii  a môžem povedať  za  všetkých  poslancov, ktorí  tam boli  a sú  aj  tu,
naozaj, pokiaľ budeme my poslanci, nikdy nedopustíme, aby nastala zmena územného plánu v tejto
časti. Toto máte od nás slovo, že to tak naozaj bude. Vidím tu takú nedôveru, že zamieňame 309 m2 za
2500 m2, ale treba si povedať, že táto zámena je s finančným vyrovnaním v prospech mesta vo výške
80 000,- EUR. Čiže to nie je len zámena pozemok za pozemok. 

Ing. arch. Letovanec – Vybudovanie nadjazdu pre cyklotrasu je absolútne z technického (sklon), ale
aj finančného hľadiska nevhodný. V roku 2012 bola trasa prerokovaná a schválená a následne prebratá
do ÚP. Všetky dokumentácie visia na stránke mesta a kto sa zaujíma o veci verejné, si to na stránke
mesta nájde. Norma pripúšťa 8% stúpanie a dieťa takéto stúpanie nevytiahne. Museli by sme ich do
menších sklonov a dostali by sme sa do problémov. Tak či tak by sme sa v konečnom dôsledku dostali
opäť na pozemok, ktorý patrí BB TOP Reality.

p.  Palúch –  my sme mali  na OR info.,  že  sa  niečo  ešte  len plánuje a je  to  spojené so zámenou
pozemkov, nie že je už na to spravený projekt. Preto sme navrhli nové riešenie prechodu. Treba si
uvedomiť, že OR nevyslovila nesúhlas s cyklotrasou, ale so zámenou pozemkov. My sme chceli našim
návrhom skrátiť cestu, čiže my sme takto prijímali toto riešenie a nie, že nechceme cyklotrasu.

Poslankyňa Ing. arch Kasová – Nebol problém cyklotrasa, pretože v čase, keď sa zapracovávala do
ÚP, nikto  nevedel,  že  tieto  pozemky  bude  vlastniť  p.  Urbáni  f.  BB  TOP Reality.  Územný  plán
vlastnícke  vzťahy  nerieši.  Problém nastal  vtedy,  keď  sme  na  stavebnej  komisii  preberali  zámenu
pozemku spojenú s tým, že plochu, ktorou má ísť cyklotrasa, vlastní p. Urbáni a f. BB TOP Reality
303 m2 sme žiadali, aby sa urobila zámena pozemku za zámenu pozemku, teda rovnaké m2. Mne toto
príde ako sofiina voľba alebo vydieranie poslancov, či budem za cyklotrasu alebo budem za občanov.
Ja  viem,  že  fakt  tá  dôvera  v územný  plán  a stavebný  úrad  je  nízka.  Ako  my  máme  vedieť  do
budúcnosti, že nenastane zmena. Preto by bolo ideálne keby sa to rozdelilo, aby sme my dali m2 za m2
a v budúcnosti  ak  dôvera  bude,  tento  pozemok  vtedy  ponúknuť  p.  Urbánimu.  Ale  toto  je  naozaj
vydieranie a ja neviem ako mám hlasovať, či za cyklotrasu, či sa postaviť na stranu tých obyvateľov.
Teraz je tam prechod pre chodcov, chodí tam veľa ľudí,  veľa rodičov, ak bude toto zachované aj
v budúcnosti ako verejná zeleň, nebude to ohradené a bude zabezpečený prechod, potom môžeme p.
Urbánimu pozemok predať.
OR funguje na to, aby sa prezentovali  zámery. OR funguje už mnoho rokov a tento zámer na OR
prezentovaný  doteraz  nebol.  A pýtam sa  prečo?  Je  to  v stanovách  OR,  že  každý  zámer,  ktorý  sa
v mestskej časti robí, má byť prezentovaný na OR.

Primátor – Pokiaľ mňa niekto požiada,  ja veľmi rád prídem, ja sa vôbec nevyhýbam stretnutiam
s občanmi, a preto som aj dnes tu. Ja osobne sa stretnutiu s občanmi nebránim. A preto ma troška mrzí,
že pokiaľ ste chceli  prijať nejaké uznesenie na OR, že sme sa mali  kľudne stretnúť a vysvetliť  si
nejasnosti a nie prijať zásadné rozhodnutie, predtým ako si to vyjasníme. Nie len v rámci OR, ale aj
ako zhromaždenie obyvateľov. Nemôžete rozhodnúť od stola, keď nepoznáte všetky fakty. 

p. Zuzana Šerfözö – stále nás staviate do takého postavenia, že tam nechceme nič, Fončorda sa nám
pomaly rozkráda, prichádzame o všetku zeleň, je tu krásne prostredie postavíme ďalší dom. Vy sám ste



povedali, že už žiadne stavby nebudú na Fončorde, na stretnutí kde sa riešili garáže a parkovací dom.
Momentálne  máte  v pláne  predať  ďalší  pozemok na  Fončorde,  Vy nám síce garantujete  do konca
volebného obdobia, že nebude zmena územného plánu, ale čo potom? Vy chcete po nás, aby sme
spisovali  nové  a nové  petície.  Pripomienkovali  sme  aj  tieto  nové  bytové  domy,  nikto  sa  našimi
pripomienkami  nezaoberal  a už  vôbec  neboli  akceptované.  Či  už  sa  jedná  o cyklotrasu,  dopravnú
situáciu alebo celkovo o životné prostredie-zvýšila sa hlučnosť, prašnosť, intenzita dopravy a podobne.
Proste na nás ako obyvateľov tej štvrte absolútne nikto neberie ohľad. Jedná sa o to, že momentálne
nás staviate do tej situácie, že Vy ste Tí obyvatelia, ktorí nechcete cyklotrasu, NIE, ja tú cyklotrasu
chcem,  ale  nie,  aby som prišla  na  úkor  cyklotrasy  o svoje  životné  prostredie  a životné  prostredie
mojich detí. Žijem tu celý život, platím mestu dane, starám sa o prostredie, o Žihadielko a podobne,
sme aktívni občania. Momentálne nám chcete zrušiť ďalší priestor, ktorý máme na Fončorde, možno
ešte 3 roky bude ako verejná zeleň, ale potom to skončí. A Vy od nás ako od občanov chcete, aby sme
neustále  sledovali  Vaše  činy,  na  ktoré  nemáme  momentálne  žiadnu  páku,  aby  sme  sa  starali
o prostredie  a aby  nám  z neho  neubúdalo.  My  sme  mali  naozaj  záujem  riešiť  to,  keď  sa  mali
odpredávať  tie  pozemky.  Dávali  sme  pripomienky,  ani  jedna  nám  nebola  schválená.  Dávali  sme
pripomienky ku cyklotrase,  žiadali  sme kompenzáciu za tie vyrúbané stromy, žiadali sme o úpravu
ihriska na THK, aby nám tam dali nejaké komponenty, lebo to ihrisko na THK bolo staré, starajú sa
o to len rodičia. Momentálne nás staviate do tej situácia, že my nechceme cyklotrasu. Áno chceme
cyklotrasu, ale nie na úkor nášho životného prostredia. Navrhovali sme kompromisné riešenie. 

Primátor mesta – Súhlasím s Vami, ale nevieme to inakšie vyriešiť. 

p.  Palúch –  To  uznesenie  bolo,  že  nesúhlasíme  so  zámenou  pozemku,  nie  že  nesúhlasíme
s cyklotrasou. 

p. Blesák – Ja by som mal taký návrh, keďže Fončorda bola ukrátená o finančné prostriedky, pretože
sme boli spojení s Radvaňou, Kremničkou atď., či by nemohla byť nejakým spôsobom kompenzovaná
táto vec, práve výnosom z predaja. Peniaze sa použijú na nejaké investičné veci na Fončorde. Je to
sofiina  voľba,  jednoducho  keď  tie  pozemky  nedáme,  cyklotrasa  nebude.  Cyklotrasu  chceme,  tak
pozemky zameňme, ale majme z toho ako Fončorda niečo. 

Primátor  mesta  -  primátor  nerozhoduje  o použití  výnosu  z  predaja.  Rozhodujú  o tom  poslanci
a mestské zastupiteľstvo. Peniaze budú kapitálovým príjmom do rozpočtu mesta BB. O investičných
akciách rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

p. Zuzana Šerfözö –  čiže nedávate nám žiadne záruky, že peniaze budú použité ako investícia do
Fončordy, nedávate nám žiadne záruky, že čo sa bude diať s tým pozemkom, ale budete radi, ak my
ako občania Fončordy a OR, pristúpime na to, aby došlo k odpredaju.

Primátor mesta – áno budem rád, keď dôjde k zmene uznesenia. Ja nedávam garancie na niečo, keď
neviem či  tu  budem o 3  roky. Ak budem,  tak  tú  garanciu  máte,  teda  aby tá  verejná  zeleň  ostala
verejnou zeleňou. 

Viceprimátor Gajdošík –  vieme garantovať to, že ak sa nám podarí zameniť ten pozemok, vieme
postaviť pre Fončordu cyklotrasu za pol milióna eur, s novým povrchom, osvetlením popri Tajovke. To
je jedna z najväčších investičných akcií aká vôbec bude. Bohužiaľ p. Urbáni vydiera mesto. 

p. Mojžišová – keď sa robia tieto zámery ohľadom cyklotrasy, robia sa prieskumy medzi obyvateľmi
v tej oblasti, kto má aký názor a podobne. Koľkí obyvatelia sa zúčastnili prieskumu, či už cyklisti,
alebo len obyvatelia  v danej oblasti.  Toto by mala byť  prvoradá informácia pre Vás,  aký je názor
obyvateľov. 



Predseda OR Ing. Hruška –  navrhoval hlasovanie o zmene uznesenia č. 2. Aby sme zvážili  naše
rozhodnutie,  pretože  sú tam veľké peniaze  z  eurofondov a hlasovali  v prospech veci.  Dal  by som
hlasovať, aby sa hlasovalo o odpredaji pozemku. 

Za odpredaj hlasovalo: 5 členov OR
Proti predaju: 2 členovia OR

p. Zachar – ja nie som proti tomu, ale zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že je to jediné riešenie. Máme
v BB také skúsenosti, že územný plán nie je podstatný, dôležité je, keď niekto niekde niečo vlastní.
Vyslovil  konštatovanie,  že nie  všetci  vedia kde  to  je,  o akú lokalitu  sa  vlastne  jedná,  prečo sa to
neukazuje  na  obrázkoch.  Spýtajte  sa  koľko  ľudí  vie  o tom,  o čom hovoríte.  Veď Vy nás  vlastne
nepotrebujete. Pani Kasová nám podala na OR informácie, tak ako vedela. 

3. Parkovanie Mládežnicka
Primátor mesta – Materiál, ktorý bol uverejnený na stránke mesta k parkovacej politike, nemá nijaký
zaväzujúci charakter. Proste je to materiál, ktorý vyšiel z podnetov zo strany obyvateľov, čiže pokiaľ to
v tejto chvíli vnímate ako nejaký nátlak zo strany mesta, sme túto lokalitu vytypovali preto, lebo už
teraz sa na nej parkuje.  

p. Horváthová – to, čo ste povedali p. primátor, v podstate pravda nie je, pretože nikto nedal podnety
k tomu, aby sa tam urobilo parkovisko a nie to ešte parkovací dom. Z tohto vyplýva,  že nikto tam
nebol, teda na tvare miesta, pretože keby áno, nemôže do obytnej zóny umiestniť 110 parkovacích
miest, kde sa bude prechádzať popred naše vchody a bude sa točiť pred vchodom č. 27. Je to jediné
asfaltové vyžívané ihrisko.

Primátor mesta - Mám pravdu, pretože ten návrh, čo je tam zverejnený, je návrhom mesta, pretože
v tej lokalite žiadny iný vhodný priestor nie je, ale mesto neprijalo nijaké záväzné rozhodnutie, že to
tak bude. A preto teraz túto tému otváram, aby sme si povedali, čo Vy ako obyvatelia dotknutej lokality
chcete, pretože nechcem ísť proti Vašim záujmom, a chcem, aby sme sa stretli a Vy opäť spíšete petíciu
a stretneme sa na jej prerokovaní. V tomto momente je to úplne zbytočné, ale pre nás je to samozrejme
informácia, že ľudia si to neželajú. 

p. Révayová – parkovací dom Šalgotarjánska
Ja teraz budem hovoriť o tom, ako akceptujete názory občanov, nie teda Vy, ale zastupiteľstvo, keď
sme  podali  nesúhlasné  stanovisko  s 339  podpismi  k parkovaciemu  domu,  zdôvodnenie  prečo
nechceme parkovací dom, v januári 2016. Vy ste nám tam predložili papier, základné riešenie statickej
dopravy bez dátumu a údaju kto to spracoval.

Ja som Vám to poslala v liste, hneď po tom januárovom stretnutí,  že som po večeroch a v skorých
ranných hodinách (7.00-8.00) chodila po Šalgotarjánskej a zratúvala som voľné parkovacie miesta -50
miest.  Hore pred Vašimi  nájomnými  bytmi  bolo voľných približne  24 parkovacích miest.  Napriek
tomu, nášmu 339 člennej oponentúre, bolo odpísané niekým, neviem kým, nevieme v akom dátume,
NEAKCEPTOVANÉ.  Pozrela  som  si  koľko  miest  navrhujete,  pre  riešenie  lokality  THK-
Pestovateľská-Šalgotarjánska, približne 350 parkovacích miest. Kto toto navrhol?
My ideme stavať parkovací dom v zosuvnom území, kde bude treba pilotáže, bude potrebná prekládka
inžinierskych sietí, teplovodu, bude potrebná vzduchotechnika, zabezpečenie, protipožiarnu ochranu
a pod., jedno parkovacie miesto cca 8000 eur. 
Aj keď má mesto záujem zarábať určitým spôsobom peniaze, treba začať od jednoduchších vecí. Napr.
jediná vec, ktorá je tu dobrá, že parkovisko na Šalgotarjánskej, ktoré máte odkúpené, alebo je to vo
Vašom majetku, je tam v tejto chvíli 67 miest na voľné parkovanie. Treba použiť vegetačné tvárnice,
olemovať obrubníkom, netreba svahovať. Možno keby tá firma, ktorá má záujem, my to postavíme,
prenajmeme to do dlhodobého prenájmu napr. na 20 rokov, dá si tam značku, za cenu 200 eur. Zarobí



aj investor a aj po 20 rokoch sa tam môže parkovať. Proste toto sú riešenia. Tam už tie miesta sú, je to
vybetónované, to je na pozdĺžne parkovanie, to je voľné, ja neviem ako to treba ešte podať na mesto. 
Prosím Vás berte do úvahy názory občanov, Vy ste tu kvôli nám, nie my kvôli Vám. Vychádzajte
z toho.

Primátor mesta – Ja som nikdy nemal pocit, že by som tu bol kvôli sebe. Do tejto funkcie som bol
zvolený, a preto sa ma to trošku dotklo, čo ste teraz povedali. 
Nie  som  dopravný  ani  stavebný  inžinier,  pokiaľ  dostanem  nejaké  podnety,  samozrejme,  že  ich
posúvam na príslušný útvar mesta. Ten materiál, ktorý tam je, máte pravdu, súhlasím s Vami, mal byť
autor podpísaný, mal tam byť dátum, aby sa dalo reagovať, keď sa tento materiál zverejnil. Súhlasím
s tým. Dovolím si trošku oponovať, že ten materiál, ktorý tam je, opäť hovorím, nie je záväzný, ktorý
dopredu predurčuje, že už na základe tohto materiálu ideme riešiť inžinierske siete, prekládky atď.
Pokiaľ sa na takéto niečo rozhodneme, ste stavebná inžinierka, viete aký je postup, že pokiaľ je niečo,
schválené  v ÚP existuje  k tomu  vlastnícky  vzťah,  musí  byť  celý  tento  zámer  nejakým  spôsobom
naprojektovaný. Som toho názoru, že pokiaľ takýto zámer sa ide realizovať, tak budete o tom určite
vedieť. Máte svojich poslancov, ktorí sú aktívni, a títo zároveň dokážu odsledovať a odkomunikovať,
čo sa bude realizovať. 

Prednosta  Adamec –  uviedol  príklad,  ako sa  postupovalo  v prípade  parkoviska  na  Rudohorskej-
stretnutia s občanmi, vypočuli sa pripomienky a dnes sme už pred realizáciou. 

Viceprimátor  Gajdošík –  ten  materiál  sme  práve  preto  zavesili  na  WEB,  aby  ho  mohli  ľudia
pripomienkovať. Bol založený parkovací fond a z toho sa budú realizovať parkoviská. Práve preto sme
to nezaložili do šuflíka, ale zavesili sme to na WEB, aby ľudia neboli prekvapení resp. nehovorili, že
o ničom nevedeli. 

p.  Sabo –  Wolkerová,  Jilemnického  Švermova  –  bavili  sme  sa  u p.  Kelemana,  že  garáže  si  tam
neprajeme  a nechceme.  Bolo  nám povedané,  niečo  v tom zmysle,  že  áno  Váš  názor  akceptujeme
a garáže  tam  nebudú.  Teraz  je  na  webe  zavesený  materiál,  kde  sú  opäť  zakreslené  tieto  garáže.
Znamená to teda to, že sa máme opäť ozvať a podať, akýsi protest, proti garážam, alebo čo by sme
mali urobiť. 

Primátor mesta – Pokiaľ to má takúto genézu, tak sa to preverí a opraví.
Pokiaľ sa rozhodneme v niektorej lokalite  niečo realizovať, stretneme sa a budeme diskutovať.

p. Ing. Halamová - 
My máme  obdobný problém ako  na  Mládežníckej.  Na  Tulskej  111 sa  v júni  2016 otváralo  nové
zrekonštruované detské ihrisko „Spiderman“. Na tejto ploche bolo už predtým ihrisko 40 rokov. Okolo
ihriska  je  zelená  plocha  a skupina  stromov. Pred rokom sme práve túto  skupinu stromov a detské
ihrisko uchránili  pred zničením developerom. Dnes, keď sme otvorili  dokument zavesený na webe
mesta ohľadne riešenia statickej dopravy, zistili sme, že práve v tomto mieste, kde je ihrisko a skupina
stromov, je mestom zakreslené parkovanie, nie však pozdĺžne ako to tam bolo 40 rokov, ale kolmo.
Návrhom kolmého státia sa zničí ihrisko a bude nutné vyrúbať skupinu stromov. Mestom navrhnuté
kolmé státie priamo zasahuje svojimi parametrami do nového detského ihriska a plochy, kde máme pár
stromov,  ktoré  nám  ešte  zostali  v tejto  časti.  Navrhnuté  kolmé  státie,  je  absolútne  neprijateľné
a nesúhlasíme s tým. Už teraz je vybudované tzv. parkovisko poniže ihriska zárezom do svahu, kde
jedna časť  svahu  končí  priamo na  hrane  ihriska.  Je  neupravené,  je  to  len  akási  jama,  ktorá  bola
vykopaná, aby obyvatelia prestali reptať na developera a boli ticho. 
Kolmé parkovanie je možné a teraz tam aj tak parkujú na ploche povyše ihriska smerom do zákruty
jednosmerky. Je tam trávnatá plocha resp. blato, ktorá keby sa upravila trávobetónovými tvárnicami,
môže vytvoriť spevnenú zelenú plochu. Možno zo strany DI je to diskutabilné, ale my čo tam bývame
vieme ako tam máme parkovať a tiež vieme vychádzať z týchto parkovacích miest.



Žiadame  a prosíme  mesto,  aby  vyčiarklo  túto  časť  navrhnutého  kolmého  státia  v mieste  detského
ihriska a skupiny stromov. Chceme si zachovať aspoň kúsok zelene, o ktorú nás mesto BB a developer
pripravili,  z dôvodu  výstavby  bytových  domov,  kde  padlo  za  obeť  150  krásnych  stromov, zelená
plocha. Dnes tam máme postavené domy a obrovskú vydláždenú plochu, ktorú už obyvatelia lokality
nazvali „plaváreň“. 

Primátor mesta – Pošlite žiadosť na mesto.

p. Horváthová – toto sú úplne iné návrhy ako dali  občania.  P. Brašeňová spracovávala aj  návrhy
obyvateľov. P. Brašeňová už na MsÚ nepracuje. Je určený zodpovedný pracovník k spracovaniu tejto
dokumentácie? 

Primátor mesta –  na  začiatku  roka  bol  prezentovaný  návrh  zo  strany mesta  a následne  zasielali
obyvatelia svoje návrhy a podnety. 

p.  Zuzana  Šerfözö  –  koľko  krát  žiadate  od  obyvateľov  spätnú  väzbu,  aby  ste  sa  vyjadrili
k podkladom?

Prednosta – Máte poslancov, ktorí majú sledovať čo sa na meste deje, majú informovať a vytvárať
spätnú väzbu od obyvateľov.

Predseda OR – informoval zúčastnených, že pripomienky a podnety občanov k parkovacej politike
boli odovzdávané v dvoch fázach. Odovzdané boli všetky, ktoré prišli členom OR resp. boli donesené
priamo na OR. 

p. Palúch – ako sa budú riešiť kontajnerové státia, ktoré boli aj súčasťou riešenia statickej dopravy.

Ing. arch Kasová – kontajnerové státia rieši p. Suchý, odd. odpadového hospodárstva

4. Informácia o priebežnom plnení plánu akcií (vrátane investičných) na Fončorde
O aktuálnom stave prác naplánovaných na rok 2016
- 1. Zrealizované detské ihriská – Internátna, Tulská 11, Tulská 54, Nešporova, Slnečná 
- 2. Vybudované chodníky + osvetlenie pozdĺž cesty od Tulskej 13 smerom k zastávke troleja č.6
- 3. Oremburská – nový chodník vyasfaltovaný
- 4. Internátna, Tulská – nové lavičky pred bytovými domami
- 5. Nový chodník-smer Zares-Lidl (vybudoval zhotoviteľ IS)
- 6. Asfaltovanie Družby 9-15
- 7. Oprava schodov + zábradlie Šalgotarjánska
- 8. Oprava komunikácie – Internátna otočka – zrealizovaná,
- 9. Chodník – otočka Internátna -zrealizované
- 10. Prístrešok MHD – Moskovská rázcestie – vybudovaný (investícia SAD)
- 11. Stredná ulica – vyasfaltovaná nová cesta a chodníky

poslanec D. Karas – informoval, že v budúcom roku sa budú budovať ihriská pre staršie deti. Ako
prvé to bude multifunkčné ihrisko v ZŠ Spojová

poslankyňa Ing. arch. Kasová - uviedla, že do konca októbra je potrebné predložiť návrh akcií na rok
2017. V tejto súvislosti  Ing.  Hruška požiadal  členov OR o prípravu návrhov akcií  na rok 2017 na
najbližšie stretnutie OR Fončorda, t.j. 6. októbra 2016 (štvrtok).



5. Rôzne, diskusia:
Koordinátorky Komunitného centra Fončorda Ing.Silvia Žabková a Mgr.Diana Javorčíková 
- poďakovali, že OR Fončorda zasadala v priestoroch Komunitného centra Fončorda ako miesta 
občianskej participácie
a ponúkli túto možnosť vytvorením podmienok aj do budúcna podľa potrieb OR
- poďakovali členom OR a poslancom vo výbore mestskej časti Fončorda za doterajšiu spoluprácu, 
podporu aktivít v Komunitnom centre Fončorda, ktoré uľahčujú priebeh komunitných podujatí
- požiadali o nadviazanie na aktívnu spoluprácu a partnerstvo KC Fončorda a OR Fončorda aj v 
ďaľšom období do konca roka 2016 a pri plánovaní podujatí na Fončorde v roku 2017
- požiadali o finančnú pomoc na komunitné podujatia z rozpočtu OR Fončorda na r. 2017 /plán aktivít 
predložia na najbližšom zasadnutí OR 
- predložili požiadavku úpravy povrchu príjazdovej plochy pri vstupe do KC Fončorda - zasypanie dier
makadamom
- požiadali o aktualizáciu obsahu informácií o Komuninom centre Fončorda na webovej stránke OR 
Fončorda, ktorá je administrovaná členom OR p. Zacharom

poslanec D. Karas – navrhuje zorganizovať pre deti lampiónový sprievod
poslankyňa Ing arch. Kasová – navrhuje zorganizovať tzv. Sídliskový večerníček, ktorý sa konal už
na THK v inej lokalite Fončordy napr. na ploche pri Bonete
 
6. Uznesenia:

1. OR Fončorda, na základe prednesených argumentov p. primátora a vedenia mesta, mení
uznesenia OR z 1.6.2016 k zámene pozemkov pre cyklotrasu. OR Fončorda hlasovaním
zmenila vyššie menované uznesenie a súhlasí so zámenou pozemkov tak, aby sa cyklotrasa
mohla budovať podľa pôvodného plánu.

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 6. októbra 2016 o      17:00 hod. v     priestoroch Komunitného
centra Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 7.9.2016 
Zapísala: Ing. Danica Halamová

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


