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

dňa 7. novembra 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listnn

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení z poslednej OR 
4. Návrh rámcového plánu aktvít OR na rok 2019 
5. Príprava plánovanej akcie OR na december 2018 - Mikuláš na  Fončorde
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenia

Príloha č. 1 - Návrh rámcového plánu aácií fnancovannch z dotácie na roá 2019, volebnn obvod č. 4
Príloha č. 2 – Prehľad vyáonannch aátivít na území Fončordy za roá 2018

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnute a privítal prítomných. Stretnuta sa zúčastnili poslanci MsZ: 
D.  Karas,  V.  Sklenka, Ľ.  Motnčka, L.  Skokanová,  členovia OR: Z.  Oterová,  M. Vidová,  D.  Horváthová, D.  
Halamová, Z. Šerfözö, G. Blesák, M. Bernátová, I. Palúch, V. Zachar, z hostí: S. Dóšová (MsP,, S. Žabková, N. 
Ceglédnová, P. Zubek, V. Seninová, R. Medveď a ďalší. Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnil člen OR - 
V. Dropčo a poslanci MsZ - L. Topoľský, M. Modranský.

2. Slovo hosťom

N.  Ceglédyová (AkSen –  Aktvny  senior  o.z.) –  požiadala  o finančnú podporu  500  EUUR na  každoročne 
organizované podujate Športáda seniorov 2019. OR odporúča poslancom podporiť toto podujate. 

R. Vrbovský (CVČ Havranské) – požiadal o finančnú podporu 400 EUUR na podujate Detský jarmok 2019, OR 
odporúča poslancom podporiť toto podujate.

S. Žabková (KC Fončorda) – predložila žiadosť o podporu KC Fončorda na rok 2019 (je súčasťou Prílohn č. 1 
zápisnice,.  Zároveň  upozornila,  že  na  plánované  podujate  Komunitné  fončordové  hodn  stále  nie  sú  
vnčlenené finančné prostriedkn. D. Karas prisľúbil preverenie tejto záležitost.

p. Weissová (VKMK) - požiadala o finančnú podporu na podujata Noc s Andersenom a Prázdninová noc, OR 
odporúča poslancom podporiť teto podujata.

Obyvateľka Fončordy – opätovne apeluje na MsP a žiada o riešenie dlhodobo pretrvávajúceho problému 
vjazdu motorových vozidiel do areálu ZŠ Moskovská, ktoré ohrozujú bezpečnosť detí. D. Karas navrhuje  
zriadenie rampn s elektronickými čipmi na otváranie.

3. Kontrola uznesení z poslednej OR 

1.  OR Fončorda žiada mesto BB o zriadenie  emailovej  schránkn na MsP,  kde bn  obnvatelia  záujmovej 

lokalitn  mohli  podávať  informácie  (EUČV,  fotkn,  popis  situácie ,  z ttulu  riešenia bezpečnostnej   situácie 

v danej lokalite – splnené,

2.  OR  Fončorda  žiada  mesto  BB  o navýšenie  rozpočtu  MsP,  abn  mohli  bnť  rozšírené  radn  o nových 

zamestnancov, a tým bn sa v teréne pohnbovalo viac hliadok – platí naďalej,



3. OR Fončorda žiada o navýšenie rozpočtu Zaares, abn sa zlepšila údržba zelene v uliciach mesta a sídlisk – 

platí naďalej, 

4.  OR  Fončorda  žiada  mesto  BB  o doplnenie  osvetlenia  na  vnšpecifikované miesta,  dokončenie  orezu 

stromov  a kríkov  (presvetlenie  tmavých  miest,  a inštalácia  kamerového  snstému  –  osvetlenie  je  už 

rozmiestnené, inštalácia kamerového snstému – platí naďalej,

5. OR Fončorda nesúhlasí s požiadavkou p. Hríbika na zmenu názvu ul. Oremburská na Orenburská, o ktorú 

požiadal mesto Banská Bnstrica z dôvodu neúmerne vnsokých komplikácií a aj nákladov,  hlavne dotknutej 

ulice pri vnbavovaní osobných dokladov, dokumentácie, zmlúv a pod. – dané na vedomie,

6.  OR  Fončorda  žiada  mesto  BB,  o urýchlené  riešenie  križovatkn  Knjevské  námeste  –  samoobslužný 

semafor  na  prechod pre  chodcov pod Gamom a zjednosmernenie  cestn  od modrého kostolíka  –  platí 

naďalej, 

7. OR Fončorda žiada mesto BB, abn zabezpečilo cez MsP resp. štátnu políciu v ranných hodinách (7.15-

8.00,  jedného  príslušníka  k prechodu  pre  chodcov  pod  Gamom.  Dôvod  –  det dochádzajúce  do  ZŠ  

Moskovská z iných častí mesta, sú vnstavené nebezpečenstvu v  dôsledku arogantných šoférov. Dochádza 

k častým  kolíziám  –  nesplnené,  platí naďalej.  OR  žiada  MsP  o     urgentné  riešenie  tejto  záležitost   

v     spolupráci s     dopravnou políciou.   

4. Návrh rámcového plánu aátivít OR na roá 2019
 
Návrh na použite finančných prostriedkov z dotácie pre rok 2019 je uvedený v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

5. Príprava plánovanej aácie OR na december 2018 - Miáuláš na  Fončorde

Slávnosť Mikuláša na Fončorde bude aj tento rok organizovaná členmi OR a poslancami VO 4   v  spolupráci  
s   ďalšími  subjektmi.  Termín  konania  slávnost  je  určený  na  sobotu 8. 12. 2018  o   16:00 hod. na 
Kyjevsáom námest. 

Program slávnosti:
16.00 h Príhovor á deťom a rodičom
16.10 h Príchod Miáuláša, anjela a čerta, rozsvietenie stromčeáa
Rozdávanie sladáost deťom 
Disáotéáa

Organizačne bude akcia zabezpečená nasledovne:

 D. Karas – zabezpečí vianočný stromček (montáž, demontáž, v spolupráci so ZAaREUS, dohodne s  firmou 
Progres – HL, s.r.o. osvetlenie stromčeka a 1 osobu prítomnú na jeho rozsvietenie, a taktež  zabezpečí 
informáciu o podujatí na TV obrazovkách v prostriedkoch MHD, 

 H. Kasová – osloví firmu GAMO, a.s. vo veci možnost napojenia na elektrickú sieť, použita ich parkoviska 
a zajednania miestnost na prezlečenie hercov.  Zároveň zabezpečí dohodu o zodpovednost za prípadné 
škodn vzniknuté počas akcie, 

 S.  Dóšová,  MsP –  zabezpečí  vnprázdnenie  parkoviska  na  Knjevskom  nám.  od  13:00  hod.  a hliadkn 
príslušníkov MsP počas podujata,

 Z.  Oterová –  zabezpečí  pódium (praktkáble,  na  14:00 hod.  a  hercov  (Mikuláš,  čert,  anjel,,  kostýmn 
a program na cca 45 min.,

 J. Hrušáa – zaistí vnstavenie objednávok, objedná ozvučenie podujata, osvetlenie pódia, zabezpečí nákup  
cukroviniek, zistí možnosť zabezpečenia občerstvenia pre hliadkujúcich MsP. 
Pre  účeln  uskutočnenia  spoločného  stretnuta  členov  OR,  poslancov  a  pozvaných  hostí objedná  
občerstvenie pre cca 30 osôb (stretnute sa bude konať po skončení slávnost Mikuláša v priestoroch  
VKMK Jilemnického o 17:00 hod,.  

 L.  Sáoáanová  – zaistí uverejnenie informácie o konaní podujata na webe mesta,  príp.  v  Radničných  
novinách,



 p. Weissová, VKMK – pripraví návrh propagačných letákov a  po odsúhlasení zo strann OR zabezpečí tlač 
(formát A4–50 ks, formát A5–100 ks,,

 V. Zachar – uverejní propagačný leták na stránke OR Fončorda,

 V. Dropčo – zariadi distribúciu letákov do jednotlivých častí Fončordn.

6. Rôzne, disáusia

 Ľ. Motyčáa, poslanec MsZ – informoval, že v Radvani sa otvára ďalšia herňa. Za účelom obmedzenia 
činnost takýchto  prevádzok  v  obntných  zónach  vidí  ako  vhodné  riešenie  zakomponovanie  zákazu 
prevádzkovania týchto podnikov v obntných zónach v rámci územného plánu mesta. Tento návrh musí 
bnť ešte odkonzultovaný po právnej stránke.
Zároveň  informoval o pravdepodobnom zvýšení poplatkov za komunálnn odpad v nadchádzajúcom 
období.  D.  Halamová v reakcii  na tento fakt  upozornila,  že so zvýšením poplatkov za odpad bn sa 
adekvátne mala zvýšiť aj kvalita odvozu odpadu ako pridaná hodnota.
V súvislost so  vznikom  nadmerného  množstva  odpadu  Ľ.  Motnčka  predniesol  návrh  nepoužívať  
jednorázové plastové obaln na akciách financovaných Mestom BB. 

7. Uznesenie:

1. OR Fončorda predáladá Vnboru mestsáej časti pri VO č. 4 návrh rozpočtu Fončordy na roá 2019  
špecifáovann v prílohe č. 1 tejto zápisnice.

2. Členovia  OR  a  poslanci  VO   č.  4  zabezpečia  slávnosť   Miáuláša  s  termínom  áonania  v sobotu 
8. decembra 2018  so začiatáom o 16:00 hod. na Kyjevsáom námest podľa rozdelennch úloh.

3. OR  žiada  náčelníáa  mestsáej  polície,  aby  v súčinnosti s  oáresnnm  riaditeľom  dopravnej  polície 
zabezpečil pravidelné hliadáy príslušníáov pri prechode pre chodcov na Kyjevsáom námest (pod  
spoločnosťou  GAMO)  v  rannnch  hodinách  z dôvodu  ohrozovania  bezpečnosti det motorovnmi  
vozidlami.

Najbližšie stretnutie OR sa bude áonať v     januári 2019, presnn termín bude ešte upresnenn v     pozvánáe.   
V     decembri 2018 OR zasadať nebude, resp. len v     prípade, aá bude potrebné riešiť a     zabezpečiť operatvne  
problémy s     aáciou Miáuláš 2018.   

Banská Bnstrica 7. novembra 2018 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda



Príloha č. 1
Návrh rámcového plánu aácií fnancovannch z dotácie na roá 2019, volebnn obvod č. 4

P.č. Názov akcie
Mesiac 

realizácie
Rozpočet v EUUR

1 Noc s Andersenom február 500

2 "Láskavosť v komunite" / Komunitný Valentín február 500

3 Bnlinkáreň na Fončorde marec 450

4 Petangové ihrisko marec 300

5 Sídliskový deň kreatívcov apríl 450

6 Športáda seniorov jún 500

7 Prázdninová noc v knižnici august 500

8 Bubble dan 2019 + Tanečná sídlisková pártn august 650

9 Detský jarmok august 400

10 Ant hendikep dan september 650

11 Komunitné fončordové hodn november 850

12 Mikuláš na Fončorde december 1 850

13 Nie si sám december 250

14
poplatkn za webstránku OR Fončorda a hotovostné 
výdaje akcia Mikuláš 

december 70

15 Administratívne výdavkn OR 1-12 50

SPOLU 7 970



Príloha č. 2
Prehľad vyáonannch aátivít na území Fončordy za roá 2018 

1./ Vnútroblok Švermova 7-9
2./ Vjazd k Úsvitu od tržnice
3./ Vnútroblok Jilemnického 38-46
4./ Chodník Tulská 64-74
5./ Chodník Jilemnického (od Vidrov po križovatku pred domov dôchodcov,
6./ Tulská – oprava chodníka Boneta -Tulská 97 (poškodený zimnou údržbou,
7./ Tulská Záhradkn smer – Moskovská – oprava hlbokých výtlkov
8./ Šalgotarjánska - vnútroblokové chodníkn
9./ Okružná (chodník oprot modrému kostolíku po Gorkého ul.,
10./ Moskovská rázceste (zastávka, – úprava pre kočíkn
11./ Ul. Kpt. Nálepku 2-18 – vnútroblok
12./ Bagarova – chodníkn po jednej strane
13./ Moskovská 4-30 – chodník
14./ Moskovská – zastávka nad Moskovskou, oprava chodníka cca 20 m
15./ Knjevské námeste – chodník od lekárne Dr. Max smer Tulská 1
16./ Schodn Internátna 32
17./ Moskovská  20 – oprava prepadnutého kanála
18./ Moskovská  20-30 – vnspravenie rozsiahlnch výtlkov v komunikácii
19./ Tulská 1 – smer Kucbel – Moskovská oprava hlbokých výtlkov na celom úseku

IHRISKÁ
1./ Mládežnícka 41 – otvorenie Lokálneho multfunkčného ihriska 
2./ Wolkerova ulica – nové detské ihrisko
3./ ZŠ Spojová – multfunkčné ihrisko

PREBIEHA:
1./ Rekonštrukcia schodov Tulská 97 smer Tulská 81
2./ Moskovská 9-29 - chodník
3./ Parkoviská Tulská – vo výstavbe


