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

dňa 5. septembra 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listnn

Program: 

1. Otvorenie OR a schválenie programu 

2. Vnstúpenie  primátora  mesta BB Jána Noska-  ohľadne herní  a  situácie na ul.  Mládežníckej,  Družbn

a Knjevskom nám.

3. Slovo hosťom OR

4. Kontrola uznesení OR zo dňa  7.6.2018

5. Rôzne, diskusia

6. Uznesenie

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnute a privítal prítomných. Stretnuta sa zúčastnili – primátor
mesta J. Nosko, prednosta úradu p. JUDr. Adamec, zástupca prednostu p.JUDr. Džmura, poslanci MsZ: Ing. L.
Skokanová, Ing. arch. H. Kasová, Ing. I. Kašper, D. Karas, PhD. Ľ. Motnčka, Mgr.M. Modranský, členovia OR:  D.
Horváthová, V. Dropčo, Ing. D. Halamová, Ing. I. Palúch, V. Zachar,  p. Vidová, p. Blesák, z  hostí: p. Koreň (MsP,,
p. Zubek (Tulská ul.,, p. R. Medveď (Švermova ul., a obnvatelia ulíc Mládežnícka, Družbn, Internátna, Okružná.
Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnil: členovia OR: Ing. Oterová, Ing. M. Bernátová, PhD. , Bc. Z. Šerfözö
a poslanec V. Sklenka.

2. Vystúpenie primátora mesta J. Nosáa – ohľadne herní a situácie na ul. Mládežnícáa, Družby a Kyjevsáom
nám. + obyvatelia danej loáality.

Primátor J. Nosáo – primátor mesta  – Pán primátor poďakoval za pozvanie na OR k problematke hazardu.
Herne nie sú problémom len nášho mesta, ale je to problém aj ostatných miest. V  rámci krajských miest a K8
sme mali  množstvo  stretnutí kde  sme hľadali  možnost ako  hazard  v  mestách  regulovať  a  dostať  ho  pod
kontrolu. Z každej strann zaznelo jednoznačne to, že kompetencie miest a obcí v tomto smere sú do veľkej
miern obmedzené a dochádza tu ku kolízii, že Ministerstvo fnancií vndáva licencie a mesto teto licencie môže
v zásade iba akceptovať. Čiže mesto nemá žiadnn regulačný nástroj na to, abn sme mohli herne či už zakázať
alebo rozhodnúť  o jej  umiestnení  v nejakej  inej  lokalite.  Bolo to  predmetom pripomienkového konania  aj
v rámci Združenia miest a obcí Slovenska, bola bohatá diskusia a momentálne tento zákon resp. jeho zmena je
v medzirezortnom konaní.  Čiže zákon nie je  uzavretý,  sami  nevieme čo z týchto pripomienok akceptované
bude, a budeme čakať na výsledok. Z pohľadu toho, že vo Vašej lokalite v uliciach Mládežnícka, Družbn je tá
koncentrácia herní oveľa vnššia, ako je v ostatných lokalitách mesta a nie len to, ale je tam aj pohnb istých
osôb,  ktoré  možno priamo nesúvisia  s herňami,  ale  jednoducho vntvárajú  tam prostredie,  ktoré je  jednak
nebezpečné pre det a mládež,  ja  som sa aspoň pokúsil  z  pohľadu mesta spraviť  to,  že  dáme poknn MsP
priestorn intenzívnejšie monitorovať a dávať proste najavo, že sú kontrolovaný, abn sme teto osobn z daných
miest vntlačili.  Mesto bude iniciovať stretnute s novým krajským riaditeľom polície, ohľadne danej situácie
v lokalite.  Zapojenie štátnej polície,  tak abn priestor  bol  kontrolovaný a monitorovaný frekvenčne,  a aspoň
teda zataľ urobiť takéto opatrenia, pokiaľ nám legislatíva umožní aktívnejšie sa k tejto téme postaviť.
Ja som poveril p. Džmuru preveriť možnost, aké sú pre túto situáciu z  pohľadu mesta a z pohľadu podnetov na
riešenie od obnvateľov. Chcel bn som upozorniť však na to, že presunutím herní mimo mesta, problém hazardu
neriešime. Taká je žiaľ holá pravda. 
Vnjadrenie  primátora  k správe  ktorú  predniesol  p.  Baník  –  Vnímam  to  tak  ako  to  Vn  cítte  a je  napísané
v správe. Nie je problém v tých herniach, ale osobách, ktoré teto herne navštevujú a dílujú. Takže, ako som už
povedal, ja som dal poknn MsP na zvýšenie počtu hliadok v lokalite, ihneď po streľbe, ktorá tam bola. Ja si
vnžiadam  od  náčelníka  správu  o tom  akým  spôsobom  postupovali,  koľko  kontrol  sa  vnkonalo  a pokiaľ  to
nepostačuje,  tak nech v inkriminovaných hodinách tam sedia v aute, aj 2-3 hodinn a nech vnkonajú nejaký
zákrok. Pokiaľ Msp nestačí na takýto zákrok kompetenčne, budem žiadať po stretnutí s  krajským riaditeľom



polície  písomné a ústne,  abn  teda aj  oni  v tomto konali  aktívne,  teda vnkonali  kontrolu  a následne zásah.
Predsa musia takéto drogové skupinn v meste monitorovať, majú na to protdrogové jednotkn. Musia nájsť
mechanizmn, akým spôsobom tých ľudí či už identfkovať, kontrolovať a vntlačiť ich z daného územia. Nie je
problém umiestniť tam kameru, vnlepšiť verejné osvetlenie, dať úlohu Zaresu, abn kríkn boli upravené tak, abn
sa  v tých  priestoroch  nemohol  niekto  schovávať.  To  sú  opatrenia,  ktoré  vie  mesto  vnriešiť  krátkodobo
a pomerne rýchlo.
 Pani Horváthová uviedla, že v danej lokalite sa vnskntujú autá s EČV napr.  Zlaté Moravce, Detva,  Brezno
a podobne. Ide o to, že pokiaľ tu máme inšttúcie, ktoré majú sledovať podozrivé osobn, to ako obiehajú drogn
a podobne, tak musia mať evidenciu EČV, musia mať informácie kto chodí opakovanie do niektorých lokalít,
a je už proste na čiernej listne ako závadná osoba. Preto je na mieste aj spolupráca s  Vami obnvateľmi, abn tá
informácia, že sa niečo deje prišla či už na MsP, alebo štátnu políciu. Tú koordináciu môže mn spraviť, ale je na
Vás  či  to  nahlásite  či  už  na  MsP  alebo štátnu  políciu.  Môžeme si  dohodnúť  nejakú  minutáž,  abn  keď  je
nahlásené protprávne konanie, bol zásah promtný. Bude treba stanicu MsP na Tulskej zaktvovať, abn nebola
len administratívou. čo sa týka zabrata priestoru terasami, môžeme preveriť či majú vndané povolenie, alebo
je to jednoducho čierna stavbn. Následne ak je vnbudovaná bez povolenia, bude vndaný poknn na jej zrušenie.
Čo sa týka komunikácie s prevádzkovateľmi herní, mn sme už urobili opatrenia – sme ich upozornili na to, že
práve te závadné osobn sú problémom herní,  ktoré jednoducho musia aj  oni  monitorovať a  musia aj  oni
v záujme svojej  existencie  ak  im na tom záleží,  dať  tú  informáciu  sami.  Jednoducho bez tejto  spolupráce
a komunikácie, to ťažko pôjde. 
p.JUDr. Adamec (prednosta úradu) – Vzniká tu komunikačný problém - vnpátrať majiteľov herní je niekedn
veľmi zložité, nakoľko väčšinou nepochádzajú zo SR. Napr. majiteľ herne Excel je z  ČR. Sú dva   tnpn herných
automatov  umiestňovaných  v herniach  –  výherné  automatn  a videohrn.  Licencie  na  videohrn  vndáva
Ministerstvo fnancií a tých je po BB väčšina. 
Licencie na výherné hracie prístroje (15-20 ks na celom území Bnstrice, – už dobiehajú vo svojej životnost,
a ani na te sa už pomaln nebudú licencie vndávať. Licencie sa vndávajú na 2 rokn. Legislatíva je postavená tak,
že  ak  prevádzkovateľ  chce  naďalej  výherné  automatn  prevádzkovať,  podá  žiadosť  na  mesto,  splní  všetkn
podmienkn, mesto mu nemôže nevndať povolenie. 

3. Slovo hosťom (p. Ing. Baníá, p. Paša, p. Piecáová, p. Tučeá, p. Horváthová, p. Brožová, p. Lauáová, p.
Hegeduš, MsP, prednosta úradu p. JUDr. Adamec, poslanec MGR. Modransáý a ďalší).

p. Baník (ul. Družby) – Informoval zúčastnených, že na základe veľmi zlej až neúnosnej situácie existenciou
herní a pohostnských zariadení, ktorá nastala v lokalite Mládežnícka, Družbn, Knjevské mali dňa 4.7.2018 on,
p.  Horváthová  a p.  Maťašeje  stretnute  s viceprimátorom  Gajdošíkom  priamo  na  mieste.  Prešli  všetkn
inkriminované zariadenia. Dohodli sa, že sa napíše správa o danej situácii v tejto lokalite. Viceprimátor Gajdošík
zhodnotl, že situácia je zlá, ale žiaľ mesto má obmedzené kompetencie, licencie vndáva MF. P. Baník prečítal
pred zúčastnenými správu z danej obhliadkn v ktorej zhodnotl situáciu. Správa bola odovzdaná členom OR,
primátorovi mesta, prednostovi úradu a bude aj prílohou zápisnice z OR. Zároveň p. Baník požiadal zástupcov
mesta, abn bola situácia v danej lokalite vnhlásená za mimoriadnu a abn sa ňou na najbližšom MsZ zaoberali
poslanci, vedenie mesta a abn bol na MsZ prizvaný zástupca štátnej polície, ktorý bude informovať (vrámci
možností, o tom ako bude daná mimoriadna situácia v lokalite riešená, opatrenia a podobne.  Zároveň p. Baník
pred zúčastnenými vnhlásil,  že s danou aktvitou neprestaneme, je to vážna téma a situácia je mimoriadne
vážna.  Nie  len vo večerných,  ale  aj  v denných hodinách je  na  uliciach nebezpečno,  Pohnbujú sa  tu  rôzne
individuá zjavne pod vplnvom omamných látok, alkoholu, verejne sa díluje pri panelákoch (ľudia vidia z okien
bntov,, v kríkoch , pieskoviskách ale aj na trávnikoch sa povaľujú striekačkn, nehovoriac o tom, že vo večerných
hodinách keď sa zariadenia zatvoria, presunie sa zábava do ulíc pod okná bntov. Ulice sú málo osvetlené, chýba
kamerový snstém. 
p. Paša (Družby 10) – navrhuje umiestnenie do celej lokalitn kamerový snstém a to v čo najväčšom počte, abn
bola  celá  lokalita  monitorovaná,  upraviť  otváracie  hodinn  reštauračných  zariadení,  nakoľko  niektoré  sú
otvorené až do polnoci a viac. Po zavretí zariadení sa zábava presúva pod okná bntov a trvá niekedn do skorých
ranných  hodín.  Prechádzajúca  hliadka  MsP  sa  týmito  ľuďmi  kamarátskn  pozdraví,  porozpráva  a  odchádza.
Zábava pokračuje ďalej. Vedeniu mesta adresoval otázku: Kto vndáva povolenia na vonkajšie terasn, hlavne
teda na terasn medzi panelákmi.
p. Piecková (Družby 2) – Herňa je priestor dílovania a nie herňa. stretávajú sa tu rôzne individuá – predávajúci
a kupujúci. Postrehla, že MsP, ale aj štátna chodia okolo nich a neprevedú kontrolu, prípadne sa kamarátskn



pozdravia.  Navrhuje,  abn  mesto  zvýšilo  rozpočet  MsP,  abn  mohla  prijať  nových  ľudí  a tak  bn  sa  pokrnla
požadovaná vnššia frekvencia kontrol v uliciach, najmä teda v kritckých lokalitách. 
p.  Tuček  (Družby 10) –  Problém je  v tom, že  MsP a štátna polícia  problém neriešia.  Navrhuje  vnpracovať
metodiku zásahov a koordináciu kontrol a hlavne vnkonávanie v zhustenom režime
p. Horváthová (ul.  Družby,  členka OR,  –  Žiadam, abn boli  zo strann mesta v spolupráci  s kompetentnými
orgánmi   v okolí herní na ulici Družbn  zabezpečené zvýšené hliadkn štátnou políciou ako aj mestskou políciou,
nielen počas noci ale aj počas dňa,  pretože  okolo herní sa zoskupujú drogovo závislí ľudia – hlavne mladí ľudia
aj počas dňa, kedn čakajú na dealera, ktorý im drogu dodá.
S existujúcimi  herňami, ako aj s novo zriadenými herňami  je priamo úmerná aj zvnšujúca sa kriminalita - viď
počet prepadnutí /2009, 3x v roku 2010, 2011, 2018/, kedn je    ohrozená  bezpečnosť obnvateľov sídliska, ako
aj ich majetok /, streľba na sídlisku, poškodzovanie  parkujúcich áut pred bntovými domami/
Iniciovať  zo  strann  samosprávn  návrh  k zmene-  respektíve  doplneniu  zákona  -   abn  samosprávn  mali
kompetencie rozhodovať o zriaďovaní herní. Nezriaďovať herne na  sídliskách, ale situovať ich  do okrajových
častí, nevnstavovať obnvateľov sídlisk  nebezpečenstvu.
Ulica Družbn patrí s     počtom zriadených herní k     najhustejším v     Banskej Bnstrici a     preto žiadam zo strann mesta,  
abn už ďalšie herne na tejto ulici neboli povolené
V hustých, tmavých  kríkovitých porastoch sa skrývajú drogovo závislé osobn, kde si dajú dávku ,nachádzajú sa
tu  odhodené  injekčné  striekačkn,  a preto  žiadam  o presvetlenie  -orezanie  kríkov,  stromov  na  týchto
miestach, o osvetlenie tmavých miest, pretože ľudia so zníženým ovládaním pod vplnvom drog sú nebezpeční.
Jedná sa o     miesta:  
Mestská plocha, kde je  na ulici  Družbn prevádzka autoservisu,/pred bntovým domom Družbn č.  25-31/ tu
zaparkujú buď dealeri, alebo zákazníci, pretože plocha je  neosvetlená a to im vnhovuje, v kríkoch okolo tejto
plochn sa skrývajú drogovo závislí ľudia.
Ulice  Družbn 10, Družbn 16 /smer od herne Ronal  popred obntné domn/
p. Brožová (Družby 16) – Pred herňou Trend sa bratríčkujú indivíduá so štátnou políciou. 
p. Medveď (Švermova ul.) – problémovým miestom je priestor pred pohostnskými zariadeniami- na terasách
sa huláka aj v neskorých nočných hodinách. pohostnstvá s terasami sú medzi panelákmi, niekedn priamo pod
oknami bntov. Kto vndáva povolenia na zriadenie terás v takýchto zónach?
p.  Lauková  (Družby  16) –  Reštaurácie/krčmn  zavreté,  ale  hlučná  zábava  prebieha  na  terasách.  Opäť
kamarátske jednanie medzi MsP a hlučnými obnvateľmi. Po odídení MsP zábava pokračuje ´dalej. 
p. Koreň,zástupca MsP – Hliadkn prechádzajú danou lokalitou pravidelne, čo je možné skontrolovať na GPS.
Samozrejme prídu aj vtedn keď je podaný podnet, ale žiaľ mnohokrát sa stane, že kým prídu už je v  danej
lokalite kľud. na celé mesto sú v nočných hodinách dve hliadkn, takže niekedn sa nedá prísť na oznamované
miesto okamžite. 
p. Hegeduš (Internátna ul) – Prioritou vládn SR nie je boj prot drogám a  keď sa schváli, že mať drogu pre
vlastnú potrebu nie je trestný čin, tak už nám nebude pomoci. Ak príde polícia k podozrivému a drogu u neho
nájde je to trestný čin, ale ak podozrivý medzi tým drogu odhodí už ho nemôžu obviniť, pretože ju nenašli
priamo u neho. Dodávka drog prebieha väčšinou tak, že príde auto drogn sa odovzdajú a už je to v uliciach. Ako
bývalý policajt vie o čom hovorí. 
Tiež odporučil, abn polícia častejšie vnkonávala kontrolu totožnost návštevníkov herní a  tež  zdokumentovala
prípadn porušovania verejného poriadku v súvislost s herňami.
p. Modranský (poslanec za Fončordu) – navrhuje schválenie VZN Boj prot herniam, abn nebol narušený chod
rodín.  Všetci  vieme,  že  už niekoľko krát  bola  dokázaná spolupráca medzi  políciou  a  majiteľmi  herní.  Plne
podporuje navrhované riešenia (kamern, zvýšená frekvencia hliadok, osvetlenie priestorov, presekanie hustých
kríkov, spolupráca so štátnou políciou a podnetn od obnvateľov,.

4. Kontrola uznesení zo 7.6.2018
Uznesenie č.  1 OR podala pripomienkn k Územnému plánu -  k zmenám a doplnkom č. 5 ÚPN mesta BB -
splnené
Uznesenie  č.  2  OR  požiadala  poslancov,  abn  hájili  záujmn  obnvateľov  v problematke  zámeru  výstavbn  na
Mládežníckej - splnené

5. Rôzne, disáusia
p. Zúbek (Tulská 13-23) –   1./ Vnjadril kritku k technickému prevedeniu opravn povrchu Poľnej ulice (obité
a popraskané  obrubníkn,  plávajúce  obrubníkn,   prepojenia  a podobne,.  2./  Vnjadril  kritku  k rekonštrukcii



chodníka na Okružnej ulici, konkrétne – k popraskanému múriku na ktorom je zábradlie. Žiada, mesto BB, abn
uplatnilo reklamácie na technické vnhotovenie obidvoch stavieb a zjednala sa náprava. Odpoveď: p. Adamec –
už niekoľko krát Vám bolo na teto otázkn odpovedané na dopravnej komisii a boli Vám podané relevantné
informácie. Stavebný dozor (externý, vnkonávala Ing., ktorá pracuje pre NDS.
 p. Primátor – robíme opravn povrchov ciest a chodníkov, nie nové cestn a chodníkn. Limit odchýlkn je 8 mm.
Poľná ulica ešte nie je prebratá od zhotoviteľa a ak budú nedostatkn, tak ju mesto ani nepreberie, do dobn kým
nebudú odstránené. V riešení môžu napomôcť aj podnetn s priloženou fotkou. 
3./ Vnjadril kritku k nečinnost vo veci rekonštrukcie chodníka od lekárne na Knjevskom námestí. Daný chodník
urguje na odd. údržbn komunikácii a inžiniersknch sietí, ale dostal len arogantnú odpoveď od p. Kubša, že majú
veľa robotn, tak to asi nebude. Odpoveď: Ing. Halamová – daný chodník je v pláne opráv na tento rok. Keď sa
skončí oprava povrchu vo vnútrobloku ulice kpt. Nálepku mali bn začať opravovať tento chodník. 
4./ Vnslovil pochvalu mestu za návrh riešenia vnútrobloku Tulská, ale žiada po zapracovaní pripomienok, zvolať
opätovné  stretnute.  Odpoveď:  p.  Adamec –  pripomienkn  budú  zapracované  a na  OR  Fončordn  bude
predstavená fnálna verzia  riešenia, s ktorou sa bude žiadať o eurofondn.
5./ Navrhuje, abn mesto zabezpečilo ľudí na zber striekačiek po daných kritckých lokalitách – ul. Mládežnícka,
Družbn, Knjevské nám.
6./ Žiada mesto BB o kontrolu otváracích hodín zariadení, ktoré sa nachádzajú na území Fončordn. Mnohé
z nich nedodržujú zákon dané otváracie hodinn, čím narúšajú život obnvateľov v ich okolí. 
7./ Žiada informáciu od KR policajného zboru, či sú lokalitn Mládežnícka, Družbn a  Knjevské nám. monitorované
ohľadne pohnbu osôb predávajúcich drogn ako aj osôb drogn kupujúcich.
8./ Doporučuje, abn štátna polícia vnkonávala v daných lokalitách kontroln viackrát a tým dala najavo vnššie
spomínaným osobám, že sú monitorované.  
p. Hruška – predseda OR , napriek aj niektorým kritckým pripomienkam , ktoré tu odzneli, vnslovil uznanie
k terajšiemu  vedeniu mesta, ktoré spolu s aktívnnmi poslancami za náš  VO č.4, že dokázali spolu na Fončorde
zrealizovať najväčší objem a počet investčných prác, ihrísk a opráv  v histórii Fončordn.

p. Drobčo (Mládežnícka ul.) – 1./ Žiada vnkonávať MsP vnkonávať kontroln aj medzi garážami, nakoľko sa tam
pohnbujú osobn páchajúce trestnú činnosť. 
2./ Pred rokom podali žiadosť o opätovné zriadenie záchntek na území mesta – v akom je to štádiu riešenia?
Odpovedá:  p.  Primátor –  Legislatíva  nedovoľuje  v súčasnej  dobe  zriadenie  záchntek.  Mesto  nedisponuje
objektom, ktorý bn mohol bnť na tento účel použitý a ani personálom. Samospráva však môže danú požiadavku
iniciovať na príslušnej inšttúcii – Ministerstvo zdravotníctva SR.

p. Hegeduš (Internátna 63) – Veľkým problémom nielen Internátnej ulice, ale aj celej Fončordn sú kontajnern
na biologický odpad. Kontajnern-teda ich obsah strašne zapácha, keď je kontajner prasknutý jeho obsah vnteká
von do priestoru. Množia sa potkann, nehovoriac o tom, že keď človek ide vnsnpať do tohto kontajnera odpad,
je nútený rukami otvárať zašpinený poklop. Poklopn sú netesné a po otvorení sa z nich vnvalí smrad a hmnz.
Firma,  ktorá  chodí  raz  za  čas  kontajnern  vnsýpať  ich  neumýva  a nedezinfkuje.  V poslednej  dobe  neboli
kontajnern pravidelne vnsýpané a v teple ich obsah hnil a kvasil. Navrhuje zrušenie týchto kontajnerov.
Ing.  Halamová (Tulská  97) –  Na Tulskej  ulici  pri  vnsýpaní  kontajnerov  na biologický  odpad rozťahali  časť
zapáchajúceho a roztekajúceho sa odpadu po ceste. Ulicami sa šíril hrozný zápach a samozrejme sa v daným
miestach zvýšila kumulácia hmnzu. Pripájam sa k návrhu na zrušenie kontajnerov na biologický odpad. 

Odpovedá  prednosta  úradu  p.JUDr.  Adamec –  mesto  pripravuje  verejné  obstarávanie  na  odvoz  odpadu
v meste s dátumom 1.4.2019. Podľa informácii bn mal zvoz odpadu prebiehať 1 x za týždeň. Mesto bude od
frmn, ktorá prejde VO požadovať častejšie zvozn biokontajnerov. Koncom r. 2019 bn mali bnť vo vntnpovaných
lokalitách mesta vrátane sídlisk umiestnené polozapustené kontajnern na odpad. Na Fončorde je vntnpovaných
cca výmena 100-150 miest, kde bn mali bnť polozapustené kontajnern umiestnené. 

p. Medveď (Švermova ul.) – 1./ Zaujímal sa o to, či má mesto určené osobn na kontrolu pri rekonštrukciách
chodníkov  a to  od  započata  stavbn  až  po  jej  odovzdanie,  alebo  má  občan  ísť  okolo  stavbn  a všímať  si
nedostatkn a podávať na mesto podnetn? Odpoveď:  Primátor - Ak nie je kontrola vnkonávaná zodpovedne,
mesto privíta podnetn od občanov.
2./  Požaduje  zapojenie  občanov  do  procesu  umiestňovania  kontajnerov  na  odpad  v jednotlivých  uliciach
Fončordn, abn neboli umiestňované nezmnselne. Odpovedá: p. Adamec – mesto určí priestor pre podzemné



kontajnern  a potom budú  oslovení  obnvatelia  k pripomienkam.  Kontajnern  budú rozdelené  na  komunálnn
odpad a bioodpad. 

p. Paša (Družby 10, – V záhradkárskej oblast na Fončorde sú premnožené diviakn a ničia urodú záhradkárom,
nehovoriac  o tom,  že  sa  občas  vnskntnú  aj  v uliciach.  Odpoveď:  Primátor –  mesto  požiada  Okresný  úrad
o riešenie.

p. Piecková (Družby 2-4) – nesúhlasí s plánovanou výstavbou výškového paneláku či už 11. posch. alebo 6.
poschodového na ploche oprot modrému kostolíku. Zataľ každá plánovaná investícia na tejto ploche nebola
realizovaná v dôsledku zlých geologických pomerov a vnsokej hladine podzemnej vodn. Už v súčasnost voda
v tejto lokalite dlhodobo niekoľko rokov poškodzuje bntový dom Družbn 2-4. Ďaľšou výstavbou, ktorá bn si
vnžadovala odvodnenie záujmovej plochn, bn bola podzemná voda odrazená na tento bntový dom, pretože ju
nie je kde odviesť. Už nie raz bol tento bntový dom poškodený. Vie o  tom, že OR Fončorda dala v zákonnej
lehote  nesúhlasné  stanovisko  k spracovávanému  doplnku  ÚP,  k výstavbe  na  tomto  pozemku.  Navrhuje,
zamnslieť sa nad tým, abn sa na tomto pozemku vnbudovala oddnchová zóna, pretože je to jedna z  posledných
zelených plôch v tejto lokalite.
Odpovedá: p. Adamec – Toto vedenie mesta tento pozemok nepredávalo. Na dohodu je treba dvoch. mesto
má dve možnost – 1. Pozemok odkúpiť (investor si povie cenu, 2. Pozemok zameniť (ponúknuť investorovi
náhradný pozemok,. Ing. Kasová – mnohý z tých čo tento pozemok v minulost predalo, sedí aj teraz v MsZ. p.
Adamec  – Toto vedenie mesta tento pozemok nepredávalo.  Primátor – vedenie mesta pozemkn nepredáva
a ani nebude. 

Ing.  Halamová  (Tulská  97,  –  Pripájam  sa  k tomu  čo  navrhuje  p.  Piecková  a samozrejme  OR  Fončordn.
Navrhujem,  abn  mesto  uvažovalo  o odkúpení  pozemku,  resp.  jeho  zámene  a danú  plochu  vnužilo  na
vnbudovanie oddnchovej zónn. P. Piecková má úplnú pravdu s podzemnou vodou, ktorá je v tejto lokalite veľmi
plntko pod úrovňou terénu (to vieme všetci čo tu bývame 40-50 a viac rokov,. Podzemná voda tam bude stále
a ešte  aj  do  tejto  plochn  priteká  od  modrého kostolíka,  nakoľko  ten  je  postavený  na  tesniacich  stenách,
pretože tež bola vnsoká hladina podzemnej vodn a teraz je tá voda odrazená do záujmovej zelenej plochn.
Základové pomern sú tak zložité, že neumožnia vnbudovať podzemné parkovacie plochn a  teda budú musieť
bnť na úrovni terénu (betón, dlažba,, nehovoriac o tom, že vnchádzanie áut na frekventovanú hlavnú cestu
bude sťažené vrátane kumulácie smogu. Zhorší sa bývanie obnvateľov Družbn 2-4 ale aj iných a  to z dôvodu
zatenenia ich bntových domov výstavbou (či už slnko vnchádzajúce, alebo zachádzajúce,. Je potrebné, abn sa
vedenie  mesta  už  teraz  začalo  intenzívne  zaujímať  o túto  plochu,  pretože  obnvatelia  Tulskej  105-115
a Moskovskej  majú  s týmto investorom veľmi  zlé  skúsenost a  dva  rokn  bývali  na  stavenisku  v neľudských
podmienkach  a samozrejme  mesto  tomu  neverilo  a ani  nepomohlo.  Máme  zničenú  cestu,  bývanie,
a nehovoriac o parkovaní-čistá katastrofa. Plne chápem rozhorčenie obnvateľov danej lokalitn, nie len že sú
v centre  kumulácie  herní  a krčiem,  ale  ešte  im  zničia  bývanie.  Podporujem  ich  a budem  ich  podporovať.
A nesúhlasím s tým čo povedal p. Adamec – nedívajme sa do minulost, kebn ste si mali vnbrať medzi 6/11
posch. domom a polnfunkčným domom, čo bn bolo prijateľnejšie? Pre mňa osobne nič, pretože táto lokalita
Fončordn prišla už o všetkn zelené plochn, kompletne sa zastavuje horná časť Fončordn. Je tu katastrofálna
dopravná situácia na križovatke Knjevské –kolízie áut, zrazení ľudia nikto to nechce riešiť. 

p.  Zachar –  navrhuje  mestu  zvýšiť  dane  za  nehnuteľnost,  vidí  to  ako  možnosť  zastaviť  výstavbu  nových
bntových domov

p. Tarabová )Mládežnícka ul.) - Pýta sa kto predal kotolňu pri ich paneláku? Je tam autoservis – hluk, špina,
množstvo vrakov cca 15 , min. 10 áut zaberá miesto na parkovanie obnvateľov paneláku. v  blízkost je zelená
plocha  patriaca  mestu  a vraj  bola  predaná.  Odpovedá:  Primátor –  zeleň  nebola  schválená  na  odpredaj.
Odpovedá: p. Adamec – kotolňa nikdn nepatrila mestu. Mesto má k dispozícii štúdiu na revitalizáciu kotolne –
na 4 bntn + parkovisko.   

p. Turček (Družby 10) – autoservisn sú po celej Fončorde. Na povrchoch chodníkov,  ale aj zelene sú unikajúce
prevádzkové kvapalinn.



Ing.  Halamová  (OR Fončorda) –  navrhujem  mestu,  abn  preverilo  či  dané  autoservisn  majú  povolenie  na
vnkonávanie činnost.  Ak áno,  či  majú v autoservise  zariadenie  na  zber olejov  resp.  zariadenie  na  čistenie
zaolejovaných vôd čo im vnplýva zo zákona. Každý autoservis, musí mať plochn na ktorých opravuje autá, resp.
uskladňuje vrakn podložie upravené tak, abn nedochádzalo k úniku špinavých vôd do podložia. 

p. Lomnický (ul. Družby) – Upozorňuje na zničený trávnik (pri ZŠ Dráčik, oprot vnššie spomínanej kotolni, pri
rekonštrukcii  Poľnej  ulice.  Túto  plochu  vnužival  zhotoviteľ  stavbn  na  parkovanie  vozidiel  a  uskladnenie
materiálu. Po skončení rekonštrukcie Poľnej ulice, zostala plocha zdevastovaná a začali ju majitelia áut vnužívať
na  parkovanie.  Plochu  požadujú  upraviť  a zatrávniť,  abn  sa  na  nej  neparkovalo.  Odpovedá:  Primátor:
Zhotoviteľ stavbn je povinný uviesť plochu do pôvodného stavu. 

p. Paša (ul. Družby) – žiada o pokosenie plochn oprot modrému kostolíku. Odpovedá: Primátor – plocha patrí
súkromníkovi,  ale  mesto  vnzýva  každé  majiteľa  pozemku  o jeho  pokosenie  resp.  Zares  bn  plochu  pokosil
a následne vnstavil faktúru majiteľovi. Žiaľ majitelia plochn nekosia. 

p. Piecková (Družba 2-4) – Vnslovila kritku ohľadne kosenia bez použita plachtn – špinavé okná, znečistená
fasáda (nedá sa to umnť, a v neposlednom rade poškodené autá. 

6. Uznesenie  

1. OR Fončorda súhlasí so správou vnpracovanou p. Baník za pomoci p. Horváthovej, p. Maťašeje, p.Halamovej,
ktorú  predniesol  na  OR  a odovzdal  aj  vedeniu  mesta  a plne  súhlasí  s navrhovanými  riešeniami  pre  danú
lokalitu.  OR prípadne po diskusii príjme aj vlastné uznesenie k tejto problematke.
2.  OR  Fončorda  pozve  na  zasadnute 3.10.2018  p.  primátora,  abn  informoval  o postupoch  a dohodnutých
riešeniach pre lokalitu Mládežnícka, Družbn, Knjevské nám. 

PRÍLOHA ZÁPISNICE: STAV HERNÍ NA SÍDLISKU FONČORDA A NÁVRHY OPATRENÍ

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  áonať  3.  oátóbra  2018  o     16:30  hod.  vo  Verejnej  ánižnici  M.  Kováča,  
Jilemnicáého 48, Bansáá Bystrica.

Banská Bnstrica 12. septembra 2018 
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


