
Zápisnica 

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

dňa 1. októbra 2015 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie OR  

2. Slovo pre hostí 

3. Plnenie uznesení zo zasadnutia OR dňa 3.9.2015 

4. Aktuálna situácia v oblasti opravy ciest a chodníkov 

5. Aktualizácia členstva v OR 

6. Rôzne, diskusia 

7. Uznesenia 

 

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Okrem členov OR sa na 

ňom zúčastnili poslanci MsZ - Ing. arch. H. Kasová, Ing. I. Kašper, náčelník MsP p. Bálint, 

zástupca náčelníka MsP p. Koreň a hostia podľa prezenčnej listiny.  

     Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci MsZ: - Mgr. M. Modranský, Ing. arch. Ľ.     

Priehodová, Ing. L. Skokanová, PhDr. V. Sklenka, PhD., RNDr. L. Topoľský, členovia OR – p. 

Ing. Oterová, p. Horváthová, p. Blesák, p. Eibner, p. Šorfozo, p. Sokáč Ján. 

 

2. Náčelník MSP p. Bálint informoval, o monitorovaní bezdomovcov na sídlisku Fončorda, 

konkrétne na Kyjevskom námestí, kde sa zhromažďujú na tržnici f. Gamo. Zároveň však upozornil 

na to, že v podstate ich z jedného miesta dostanú preč a oni sa začnú zhromažďovať na inom 

mieste. 

 

Náčelník MsP p. Bálint požiadal o pomoc občanov v nahlasovaní problémov na sídlisku a to na tel. č. 

159 resp. priamo na operátora MsP. 

 

p. Šimiaková Anna – za obyvateľov bytového domu Internátna 20 informovala OR ako aj zástupcov 

MsP o problémovom parkovaní pozdĺž cesty pri menovanom bytovom dome. Nie je dostatočné 

množstvo parkovacích miest a tak majitelia áut nemajú iné možnosti a tak vznikajú na tejto 

komunikácii, keďže je obojsmerná problémy v cestnej premávke. 

 

p. Hajdin – za bytový dom Internátna 17 informoval OR, že už niekoľko rokov robí domového 

záhradníka. Pri menovanom dome sa nachádza zelená plocha o výmere 1300 m2, ktorú by si chceli 

obyvatelia prenajať a vybudovať si na nej ihrisko (cvičiace nástroje cca 6 ks, hracie prvky pre 

detia pod.). Návrh po odsúhlasení s obyvateľmi bytového domu (spravili anketu a 75% obyvateľova sa 

vyslovilo kladne k danému zámeru) odovzdal spracovaný poslancovi Karasovi, f. STEFEE, no doteraz 

nedostal odpoveď. 

 

3. Plnenie uznesení z OR zo dňa 3.9.2015:  

- Uznesenie č. 1 –  splnené 

- Uznesenie č. 2 – nesplnené 

- Uznesenie č. 3 – nesplnené (bola osadená len informačná tabuľa o zhotoviteľovi) 

- Uznesenie č. 4 – zlá formulácia uznesenia – nejedná sa o presťahovanie múzea, ale 

o presťahovanie dravých vtákov umiestnených v areály múzea na Tulskej a to mimo obytnú 

zónu – nesplnené, ostáva platné 

- Uznesenie č. 5 – nesplnené, ostáva platné 

- Uznesenie č. 6 – umiestnenie retardéra na THK – p. Kasová uviedla, že podľa DP to nie je 

vhodné nakoľko je tam chodník a aj pre autobus by to bolo obtiažne. 

- Uznesenie č. 7 – splnené (p. Zachar sa stal platným členom OR) 



- Uznesenie č. 8 – MsP preverila vlastníka pozemku Areál zdravia – súkromné vlastníctvo, takže 

prechod ostáva uzavretý - splnené 

 

4.  Aktuálna situácia v oblasti opravy ciest a chodníkov:  

OR opätovne žiada poslanca MsZ Mgr. M. Modranského o vyžiadanie zoznamu komunikácií 

určených na rekonštrukciu vypracovaného Oddelením údržby miestnych komunikácií 

a inžinierskych sietí MsÚ. Po zohľadnení uvedeného zoznamu bude stanovený ďalší postup 

určovania priorít v oblasti rekonštrukcií ciest a chodníkov na Fončorde. 

 

Poznámka: Nejedná sa o zoznam ulíc, ktoré sa idú opravovať z vládnych peňazí. 

 

5. Aktuálizácia členstva OR:  Členka OR p. Baloghová požiadala o ukončenie členstva v OR. 

 

6. Rôzne:  

p. Vidová v úvode poďakovala zástupcom MsP za vyriešenie problému s  bezdomovcami na 

Internátnej.  

 

p. Vidová – sa obrátila na zástupcov MsP s otázkou, ktorá sa síce netýkala priamo Fončordy, ale sa 

týkala prístupu k mestskému cintorínu. Položila priamo otázku „Ako sa to mieni riešiť?“ v čase 

blížiacich sa sviatkov Všech svätých, ale aj vôbec celoročne, keďže tam je zákaz vjazdu. P. Bálint 

odporučil obrátiť sa na p. Ing. Hláčikovú, ktorá má vo svojej kompetencii vyriešiť zmenu dopravného 

značenia aspoň na 2 týždne v čase blížiacich sa sviatkov, zároveň aj uviedol, že je to na poslancoch, 

aby apelovali na mesto v riešení tohto stavu, nakoľko sa jedná o mestský pozemok. 

 

p. poslanec Kašper – požiadal predsedu OR p. Hrušku, aby do 15.11. 2015 spísala všetky podnety na 

riešenie týkajúce sa Fončordy (oprava ciest, chodníkov, parkovanie, detské ihriská a pod.), aby sa tieto 

podnety zahrnuli do plánu na r. 2016. 

 

p. Dropčo – upozornil a zároveň požiadal o riešenie neskorého zapínania pouličného osvetlenia na 

Tulskej ulici od Bonety po reštauračné zariadenie Kucbel a to až okolo 19.30 hod. Všade sa už svieti, 

len v tejto časti nie.  

 

p. Bálint náčelník MsP upozornil, že problémy s osvetlením je najlepšie hlásiť priamo na MsÚ p. 

Gelienovi, no nebráni sa ani nahláseniu na MsP na č. 159.  

 

p. Palúch, p. Rumanovský – navrhli, aby sa určili ako priorita pre riešenie do budúceho roka 

parkoviská a stojiská pre smetné koše na sídlisku Fončorda, nakoľko sú to dva najzávažnejšie 

problémy. Bol uvedený aj príklad, čo sa týka parkovania firemných vozidiel (dodávky, IVECO, 

nákladných vozidiel a podobne) v meste a to konkrétne mesto Zvolen, ktoré VZN vymedzilo ulice, kde 

tieto autá nesmú parkovať. 

 

p. Halamová – na základe predchádzajúceho bodu požiadala poslancov o riešenie tohto problému na 

Fončorde návrhom takého VZN aj v Banskej Bystrici resp. podobného riešenia a to na budúcom 

mestskom zastupiteľstve. 

 

p. Hruška - predseda OR požiadal na záver členov OR Fončorda, aby si do budúcej OR pripravili 

návrhy, o ktorých hovoril p. poslanec Kašper (viď. vyššie). Na budúcej OR sa určí priorita 

a postupnosť riešení. 

 

p. Hruška – na základe predchádzajúceho bodu rozpošle všetkým členom OR emailom, súhrn doteraz 

zozbieraných podnetov, aby si ich všetci prešli a budúcej OR sa budú určovať priority. 

 



p. poslankyňa Kasová – prisľúbila doniesť mapový podklad s navrhovanými parkovacími plocha do 

ktorého sa zároveň zakreslia ďalšie návrhy 

 

p. Rumanovský – upozornil na to, že do dňa 1.10. 2015 nebola na stránke mesta umiestnená zápisnica 

z OR konanej 3.9.2015 

 

p. Slaná – požiadala, aby  spolu s pozvánkou na OR bol posielaný aj program OR. 

 

p. Hruška – navrhol, aby p. tajomníčka do ďalšej OR zistila, ktorí členovia OR sa bez ospravedlnenia 

nezúčastnili doteraz na OR 

 

p. tajomníčka Ing. Oterová – pozve na OR , ktorá sa bude konať 5.11. 2015 – Ing. Hláčikovú z MsÚ 

odd. údržby miestnych komunikácii a inžinierskych sietí 

 

7. Uznesenia: 
 

Občianska rada Fončorda nebola uznášania schopná. 

 

 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 5. novembra 2015 o 17:00 hod. vo VKMK, Jilemnického 

48, Banská Bystrica (areál DD a DSS SENIUM). 

 

 

 

Banská Bystrica 1. októbra 2015  

Zapísala: Ing. Halamová, členka OR 

 

 

 

          Ing. Ján Hruška 

                               predseda OR Fončorda 


