
Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Bansáá Bystrica 

dňa 6. februára 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listnn

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom
3. Kontrola uznesení z poslednej OR 
4. Bližšia špecifiácia investčnnch aicií a reionštruicií pre roi 2019 podľa jednotlivnch čast Fončordn-  

na záilade predložennch a schválennch návrhov členov OR a poslancov
5. Rôzne, disiusia
6. Uznesenie

1. Predseda OR, Ing. Ján Hrušia, otvoril zasadnute a privítal prítomnnch. Stretnuta sa zúčastnili poslanci MsZ: 
P. Pohančaníi, H. Kasová, L. Sioianová, členovia OR: M. Vidová, , D. Halamová, V. Dropčo,  Z. Šerfözö, , I.  
Palúch, V. Zachar, G. Blesái, z host: S. Žabiová, P. Zubei, M. Teremová, p. Spodniaiová, p. Šimiaiová, p.  
Hegeduš a ďalší. Svoju  neúčasť  na  zasadnut  ospravedlnili členovia OR - D. Horváthová, M. Bernátová, Z.  
Oterová a poslaneci MsZ - M. Modransin, V. Silenia a Ľ. Motnčia.

2. Slovo hosťom
S. Žabková – Informovala, že KC na Fončorde má novú ioordinátoriu od 1.2.2019. 
Je to Júlia Soos a iontaitovať ju možno na doterajších iomunitnnch iontaitoch: icfoncorda@gmail.com  
alebo 0917 505 922. 
Informovala, o 1. aitvite v rámci schváleného programu aitvít podporennch z VMČ na roi 2019: - 4 ročníi  
valentnsiej slávnost na Fončorde "Lásiavosť v iomunite" /15.2.2019 od 15,00-19,00 hod. v Kc Fončorda.

p. Spodniaková, M. Teremová (Mládežnícka 47) – opäť apelovala na doriešenie dlhodobo pretrvávajúcich 
problémov na Mládežníciej ul. 47, a to:
1)  Problémové  pariovanie  –  existujúce  pariovacie  miesta  sú  obsadzované  návštevníimi  v blíziost sa  
nachádzajúcej MŠ, ZŠ a gnmnázia. Zároveň sú na mestsiom pozemiu pred prevádziou pneuservisu, itorá je  
v budove  bnvalej  vnmeniiovej  stanice,  odstavené  vrain  motorovnch  vozidiel,  itoré  zaberajú  ďalšie 
pariovacie  miesta.  Prevádzia  autoservisu  (pravdepodobne  bez  povolenia)  je  nadmerne  hlučná  7  dní  
v tnždni  a obnvatelia  bntov  (11.  posch.  panelái),  itorí  majú  oiná  na  stranu  autoservisu  sú  zaťažovaní  
hluiom,  špinou,  smradom  a vraimi  áut,  itoré  sa  hromadia  oiolo  paneláiu.  Samozrejme  teto  vrain 
zaberajú miesta na pariovanie pre obnvateľov paneláiu.  

p. Halamová - Podľa iataster portálu je majiteľom budovn, ide je autoservis  f. Betreut a.s. Zámociá 32,  
Bratslava. (LV č. 4321, Vnmeníiová stanica, súpisné číslo 13809, p.č.604/1, nadobudnuté iúpnou zmluvou 
č. 3344/2017 dňa 12.6.2017)

H. Kasová - navrhuje vnzvať na spoločné stretnute zástupcov OR, VMČ, vedenie mesta so zriaďovateľom 
gnmnázia, ide bn sa dohodli  iroin vedúce i zlepšeniu danej situácie pariovania. Tiež dá cez oddelenie 
evidencie a správn majetiu a stavebnn odbor preveriť užívanie mestsinch pozemiov a súiromnnch stavieb  
pre podniiateľsié aitvitn - autoservis. (Úloha trvá ešte z OR Fončorda – 16.1.2019).

p. Hrušáa -  OR Fončorda osloví primátora mesta, prednostu MsÚ a vedenie gnmnázia na Mládežníciej 
ulici, i riešeniu situácie s pariovaním na Mládežníciej 47 a zároveň i riešeniu neúnosnej situácie bnvania 
obnvateľov  menovaného  paneláiu  z dôvodu  prítomnost autoservisu  (pravdepodobne  bez  povolenia)  
v budove bnvalej vnmeniiovej stanice. 

2) Odtoiové ianáln pri príjazdovej ceste popri garážach na Mládežníciej ul. sú pravidelne zaliate vodou a  tá 
sa následne valí popred bntovn dom. H. Kasová uviedla, že v tejto veci už začali jednania s R. Hláčiiovou,  



Oddelenie  údržbn  miestnnch  iomuniiácií  a  inžiniersinch  siet, itorá  odporučila  reionštruiciu  celého 
chodníia popri potoiu Udurná zo zdrojov VMČ.

p. M. Hegeduš (Internátna 63-69) – požiadal o zaradenie do zoznamu navrhovannch opráv chodníi vrátane 
schodov od internátu smerom i Internátnej 69 a dol  iopcom i Internátnej  37.  Chodníi nemá asfaltovn 
povrch. Je vnbudovann len z hrubozrnného betónu a to už cca 30 roiov. Chodníi je značne pošiodenn, 
poprepadávann a zároveň je freiventovann – študent z internátu do šiôl a do jedálne na Oiružnej, ale aj 
ostatní obnvatelia v danej loialite. 
p. Halamová – podľa iataster portálu chodníi je vo vlastníctve mesta BB a je zapísann na LV č. 2724, čiže  
môže bnť zaradenn do zoznamu opráv. 

Ďalej  p. Hegeduš - žiada o vnriešenie dopravnej situácie na Internátnej 63-69 – panelová cesta. Žiadal už  
nieioľio irát p. Vala z dopravného odboru MsÚ o osadenie dopravnej značin, itorá bn určila, itorá cesta je 
vedľajšia a itorá hlavná resp. zjednosmernenie tejto prístupovej iomuniiácie. Zataľ dostal, vždn zamietavú 
odpoveď. 

H.  Kasová -  vec  preverí  a oznámi  vnsledoi  priamo  p.  Hegedušovi.  Doporučuje  zúčastniť  sa  Dopravnej 
iomisie a tam predniesť dané požiadavin.

p.  Halamová –  podľa  iataster  portálu  nie  je  táto  cesta  ofciálne  evidovaná  aio  cesta,  zrejme  je  to  
iomuniiácia, itorá bola zriadená v čase vnstavbn paneláiov v 70. roioch. 

3. Kontrola uznesení 
1./ Členovia OR Fončorda si schválili za predsedu Ing. Jána Hrušiu – splnené
  Organizačná zmena : funiciu tajomníčin bude vnionávať p. Ing. Danica Halamová
Predseda a OR zároveň ďaiujú za vnionanú prácu predchádzajúcej tajomníčie p. Ing. Zuzane Oterovej
2./ OR  Fončorda  prediladá  Vnboru  mestsiej  čast aitualizovann  návrh  Rámcového  plánu  aicií  
fnancovannch  z  dotácie  na  roi  2019  špecifiovann  v Prílohe  č.  1  zápisnice  01/2019.  Zvnšnú  časť 
prostriediov  vnčlenennch  na  plnenie  úloh  VMČ  odporúča  OR  Fončorda  vnužiť  na  opravu  a  údržbu  
chodníiov a schodísi a opravu, údržbu a dobudovanie športovnch plôch nasledovne: 
1. Oprava a údržba chodníiov a schodísi  - 7 992,00 EUR
2. Oprava, údržba a dobudovanie športovnch plôch - 10 000,00 EUR.
ZMENA:
Členovia VMČ overili záujem iomunitn biirosáiov na Mosiovsiej realizovať v r. 2019 zámer dobudovania 
biirosového areálu na Fončorde. Z dôvodu pobntu realizátora zámeru mimo SR a nereálnost zabezpečiť 
realizáciu zámeru bez jeho účast, členovia VMČ navrhujú presunúť sumu 5000 € plánovanú na realizáciu 
dobudovania biiros areálu do bodu 1. Oprava a údržba chodníiov a schodov

1. Oprava a údržba chodníiov a schodísi  - 12 992,0 EUR
2. Oprava, údržba a dobudovanie športovnch plôch - 10 000,00 EUR.

Na plnenie úloh VMČ Mesto BB vnčlenilo pre VO č. 5 z mestsiého rozpočtu 26 862,00 EUR na roi 2019 (t.j. 
1,50 EUR/1 obnv., počet obnvateľov Fončordn i 30.9.2018 – 17 908) + iaždá mestsiá časť dostala ešte 
60 000 Eur.

4. Špecifiáácia investičných aácií a reáonštruácií pre roá 2019 podľa jednotlivých čast Fončordy- na záálade 
predložených a schválených návrhov členov OR a poslancov
OR Fončorda – členovia predáladajú nasledovný zoznam
1./ Ul. Družbn - Vnbudovanie chodníia popred drogériu a bnvaln objeit herne Excel a zároveň s tnm,  

dobudovanie cestn do autoservisu plus vnspravenie plochn pred servisom /je to mestsiá plocha/, abn 
sa nevnplavovali nánosn /štri, šivára, piesoi a pod./ a nezanášali ianalizáciu pred bntovnm domom 
Družbn č. 27-29, čim dochádza i stúpaniu vodn a hrozbe zatopenia spodnnch čast domu. 

2./ Chodníi od penziónu Majái smer Oiružná (zmrzlina)
3./ Zastávia - Tulsiá-Stred – iompletná oprava povrchu 
4./ Chodníi - v úseiu od Finančnej správn (irižovatia Kalište) po Billu



5./ Chodníi Wolierova-Goriého - ten doiopca popri múre rodinného domu, má iompletne rozpadnutn 
asfalt. povrch

6./ Chodníi irižovatia Knjevsié pod Gamom – vstup do irižovatin Knjevsié (zničenn, pre vozíčiarov a  
matin  s  iočíimi  bezpečne neschodnn –  jama hĺbin  cca  20 cm, nie  je  možné obísť,  ostatná časť  
rozpadnutá) a poiračovanie chodníia popred zastáviu pod Gamom až i vnjazdu i Milestoness I. 

7./ Chodníi – ul. Slnečná 2-12,14-2,22-28
8./ Tulsiá 111-107 - miestna iomuniiácia (vnzerá presne aio Poľná, rozmlátená, záplata na záplate, diera 

na diere),  itorú mesto povolilo používať aio stavebnú a po doiončení vnstavbn nebola opravená.  
Permanentne sa vntvárajú nové a nové diern, itoré sa zaplátajú a o chvíľu sú nové na inom mieste.  
Miestami z nich trčia roxorn. 

9./ Chodníi Družbn od paneláiu IKM smerom i policajtom na Oiružnej
10./ Umiestnenie zábradlia i schodom popri šiôlie – Šlagotarijánsia – THK
11./ Chodníi – Švermova ulica 2 smer Dixon, reionštruicia povrchu na celej dĺžie – od irižovatin pod 
Úsvitom až po irižovatiu pri veľiom pariovisiu nad štadiónom
12./ Chodníi Orembursiá 1 – popri Udurnej až po most na Mládežníciej
13./ Prepojovací chodníi Slnečná 10 – Bagarova 28
14./ Mosiovsiá 9-7 – oprava povrchu (vnspádovanie) chodníia (v čase dažďov sa vntvára mláia veľiej  

rozlohn a hĺbin cca 10 cm). 
 15./ Chodníi vrátane schodov – od internátu smerom i Internátnej 69 a dolu iopcom i Internátnej 37.   

Chodníi nemá asfaltovn povrch.  Je vnbudovann len z hrubozrnného betónu a to už cca 30 roiov.  
Chodníi je značne pošiodenn, poprepadávann a zároveň je freiventovann – študent z  internátu do  
šiôl a do jedálne na Oiružnej, ale aj ostatní obnvatelia v danej loialite. 

 16./ Chodníi Wolierova ulica od irižovatin s THK po Jilemniciého ulicu
 17./ Doiončenie chodníiov na Bagarovej ulici - 

Priority na financovanie z rozpočtu VMČ, roáy 2019-2020 – predáladajú Ing. Kasová a Ing. Sáoáanová
1./ Schodn iu COOP Jednote – Šalgotarijánsia ul.
2./ Rozšírenie cestn THK 1-3 z dôvodu nemožnost zimnej údržbn a iompliiovaného odvozu odpadu
3./ Mládežnícia 47 – oprava chodníia popri Udurnej a vnbudovanie odtoiov

Poslanáyňa  H.  Kasová –  uviedla,  že  prioritou  budú  opravn  prístupov  i  zdravotnému  stredisiu  na 
Šalgotarijánsiej, i šiole a obchodom a potom sa pôjde do obntnnch zón. A ai sa to tnia ulíc, ide je zopár  
rodinnnch domov, tai jednoducho nie, pôjde sa do sídlisi, ide je veľa ľudí. 

p. Halamová – na dotaz, či patrí teda medzi prioritn aj Knjevsié námeste, ide máme obchodn, leiárov,  
poštu atď. odpoveď som nedostala. Taiže z toho vnplnva, že Knjevsié medzi prioritn nepatrí. 

5. Rôzne, disáusia

 H.  Kasová  –  informovala,  že  v dohľadnej  dobe  bude  možné  opätovne  zasielať  pripomienin  i ÚP 
doplnoi č.5. 
Čo sa tnia Fončordn-je tu opäť možnosť podať pripomienin i zmene vnšiového regulatvu z 11. posch. 
na 5 poschodí a zároveň zmena funičného vnužita z polnfunicie len na bnvanie,  na ploche oprot 
Modrému iostolíiu na Mládežníciej, ide developer požiadal o zmenu ÚP –vnšiového regulatvu z 5 na 
11. poschodí.

 p.  Žabáová požiadala  o opravu  povrchu  chodníia  –  hlboinch  vnmoľov,  pred  vstupnou bránou do 
areálu DSS na Jilemniciého ulici. Chodníi je v majetiu mesta.

 p.  Zachar –  vnjadril  nespoiojnosť  s tnm,  že  po  zimnej  údržbe  ostávajú  na  nieitornch  chodníioch 
olejové šivrnn a teda  sa  zaujímal  o to  či  sa  už  nieito na  to  sťažoval.  Spoločná odpoveď všetinch 
prítomnnch bola – sme radi, že zimná údržba na Fončorde prebieha relatvne dobre.

 p. Zúbeá – informoval, že na webe mesta ešte nie je zriadená schránia OR Fončorda.  H. Kasová – 
preverí a požiada o nápravu. 

 p. Hrušáa – informoval o dochádzie na OR v r. 2018. Členovia OR odsúhlasili návrh, že ai bude nieito 
chnbať na OR viac aio 3 irát, bude OR rozhodovať o možnom  uiončení  jeho členstva v OR. 

 I.  Palúch  –  zaujímal  sa  o to  či  MsP  ieď  chodí  po  sídlisiu  a vidí,  že  nieide  je  iopa  snehu,  itorá 
neumožňuje prejsť autám resp. ľuďom, informuje resp. zabezpečí odpratanie. MsP –  p. Koreň – nie 



hliadin toto neriešia, aiože bn teda išli odhadzovať sneh, avšai majú v mobiloch apliiáciu, itorá im 
umožňuje odfotť a poslať ďalej na riešenie. 

 p. Šerfözö – požiadala, abn sa termín ionania zasadnut OR nemenil, teda abn ostala stabilne streda,  
naioľio v prípade zmien si nevie zabezpečiť voľno a následne účasť na OR. p. Hrušáa – zasadnuta OR 
Fončorda budú bnvať vždn prvú stredu v mesiaci.  Zároveň sme sa všai dohodli,  že ďalšia OR bude 
13.3.2019, naioľio sú jarné prázdninn. 

 p.  Hrušáa –  p.  Jaiubec  (MsÚ)  žiada,  abn  sa  oznamn  mesta  v tabuliach  mesta  nepreirnvali  innmi 
oznamami. 

6. Uznesenie:
1. Členovia  OR odsúhlasili,  že  aá nieátorí  z členov bude chýbať 3  árát  na zasadnut OR,   bude  OR 

rozhodovať o možnom  uáončení  jeho členstva v OR. 
2. OR Fončorda osloví primátora mesta,  prednostu MsÚ a vedenie gymnázia na Mládežnícáej  ulici, 

á riešeniu situácie s paráovaním na Mládežnícáej 47 a zároveň á riešeniu neúnosnej situácie bývania 
obyvateľov  menovaného  panelááu  z dôvodu  prítomnosti autoservisu  (pravdepodobne  bez  
povolenia) v budove bývalej výmeniáovej stanice. 

3. OR Fončorda podá opätovne pripomienáu á novému pripomienáovaniu ÚP dopl.  č.5,  čo sa týáa 
výstavby na ploche oproti Modrému áostolíáu. 

  4.   Organizačná zmena : funáciu tajomníčáy bude vyáonávať p. Ing. Danica Halamová. 
        Predseda a OR  ďaáujú za vyáonanú prácu predchádzajúcej tajomníčáe p. Ing. Zuzane  Oterovej. 

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  áonať  13.  marca  2019  o     16:30  hod.  vo  Verejnej  ánižnici  M.  Kováča,   
Jilemnicáého 48, Bansáá Bystrica.

Bansiá Bnstrica 6. februára 2019 
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členia OR Fončorda

Ing. Ján Hrušia
                      predseda OR Fončorda


