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

dňa 6. októbra 2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR
2. Kontrola uznesení OR zo dňa 7.9.2016
3. Návrh  plánu investičných akcií, ako aj rámcového plánu komunitných akcií pre OR Fončorda

na rok 2017
4. Rôzne, diskusia
5. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing.  Ján Hruška,  otvoril  zasadnutie  a privítal  prítomných.  Stretnutia  sa  zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. arch. Kasová, Ing. Skokanová, Ing. Kašper, RNDr. Topoľský, Mgr. Modranský,
členovia OR: Ing. Oterová, Ing. Halamová, p. Dropčo, p. Zachar, Ing. Palúch, a p. Blesák, z hostí:
Mgr.  Vrbovský  (CVČ,  Havranské  9),  Ing.  Žabková  (KC Fončorda),  Ing.  Ceglédyová  (AkSen-
aktívny senior, o.z.) a zástupca MsP – p. Dósová.  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili
poslanci MsZ: Ing. arch. Priehodová, PhDr. Sklenka, PhD., členovia OR:  p. Vidová, p. Horváthová,
p. Šerfözö a p. Rumanovský.

2. Kontrola uznesení OR zo dňa 7.9.2016

Uzn. 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. K uvedenému uzneseniu uviedla poslankyňa Ing. arch.
Kasová, že pre účely prevodu predmetného pozemku do vlastníctva  firmy  BB TOP REALITY
s.r.o. bude mestské  zastupiteľstvo  deklarovať,  že  v územnom pláne  mesta  bude tento  pozemok
vedený ako verejná zeleň.

3. Návrh   plánu  investičných  akcií,  ako  aj  rámcového  plánu  komunitných  akcií  pre  OR
Fončorda na rok 2017

Ing.  Igor  Kašper, predseda VMČ pri  VO č.  4,  informoval  o výške  finančných  prostriedkov pre
Fončordu. Na komunitné akcie  bude v  roku 2017 k dispozícii  cca 6500 EUR (1,50 EUR na 1
obyvateľa, rovnako ako v minulom roku). Na investičné výdavky bude pridelené pre Fončordu cca
20900 EUR. Sumy budú upresnené na najbližšom zasadnutí VMČ. 

Návrh na použitie finančných prostriedkov pre rok 2017, na ktorom sa uzniesla OR Fončorda, je
uvedený v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

Investičné výdavky budú bližšie špecifikované až po sprístupnení zoznamu miestnych komunikácií
určených  na  opravu  a rekonštrukciu,  ktoré  budú  realizované  v roku  2017  Mestom BB,  aby  sa
predišlo prípadným duplicitám. Tento zoznam by podľa informácie od Mgr. Modranského mal byť
zverejnený v najbližšom období.

4. Rôzne, diskusia:
 OR  Fončorda  predbežne  určila  termín  konania  akcie  Mikuláš  na  Kyjevskom  námestí  na

9.12.2016.  Poverila  členku  OR Z.  Oterovú  o zabezpečenie  cenových  ponúk  na  vystúpenie
hercov (Mikuláš, čert, anjel) a následné zaistenie na uvedený termín konania.



 Ing. Skokanová, poslankyňa MsZ – navrhla poďakovať prostredníctvom OR Fončorda (formou
stretnutia)  aktívnym  obyvateľom  Fončordy,  ktorí  svojpomocne  a  dobrovoľne  pomáhajú
udržiavať a zveľaďovať prostredie Fončordy. 

 Ing. Baník (písomný podnet) – žiada MsÚ o vykonanie inventúry stavu drevín, ich kondície,
resp.  ich  zásah  do  prostredia  obytných  domov  –  v lokalite  Mládežnícka-Družby-Okružná.
Výsledkom by mal byť plánovaný plošný výrub stromov, ktoré nespĺňajú kritériá nezávadnosti
a samozrejme výsadba nových druhov vhodných pre obytné zóny.

 Ing. Halamová – opätovne žiada mesto BB o vylúčenie lokality – detské ihrisko „Spiderman“
a okolie  (Tulská  111)  –  z dokumentu  mesta  BB ohľadne  riešenia  statickej  dopravy, kde  je
zakreslené  navrhované  parkovanie  ako  kolmé  státie.  Realizáciou  tohto  návrhu  by  sa
zlikvidovalo ihrisko a zeleň, z tohto dôvodu obyvatelia požadujú vybudovanie šikmého státia. 

 
5. Uznesenie:

1. OR Fončorda predkladá Výboru mestskej časti pri VO č. 4 návrh rozpočtu Fončordy na
rok 2017 špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zápisnice.

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  konať  3.  novembra  2016  o      17:00  hod.  v     priestoroch
Komunitného centra Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 6. októbra 2016 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda



Príloha č. 1
Návrh rozpočtu OR Fončorda, volebný obvod č.4, na použitie finančných prostriedkov na rok 2017

A. Rámcový plán investičných akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2017

B. Rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2017


