Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bystrica
dňa 15.5. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie OR a schválenie programu
2.
Slovo hosťom
3.
Kontrola uznesení z poslednej OR
4.
Informácie o postupe riešenia križovatiek Kyjevské, Nové Kalište, Billa a dopravnej situácie na sídlisku
Fončorda.
5.
Rôzne, diskusia
6.
Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ
M. Modranský, P. Pohančaník, L. Skokanová, H. Kasová, Ľ. Motyčka, členovia OR: D. Halamová, V. Dropčo,
Z. Šerfözö, I. Palúch, V. Zachar, D. Horváthová, M. Bernátová, M. Vidová, G. Blesák z hostí: p. Zuzana
Luptáková. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanci MsZ - V. Sklenka.
2. Slovo hosťom
Z. Luptáková (THK 32) – predstavila OR projekt „Obnova športového ihriska na THK, II. etapa“, ktorý
podávali v rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica v roku 2019. Obnova povrchu by bola na
rozlohe 280 m2. Cenovú kalkuláciu vypracovala f. Milan Smädo MIS-údržba ciest a komunikácií.
Rozpočet projektu:
Druh položky:
Suma v €:
1. Vyspravenie pôvodného povrchu ihriska asfaltom AC 16 hr. 3 cm
2106,72
2. Spojovací postrek
305,76
3. Betón asfaltový AC 8 ohr. 4 cm
3024,00
4. Presun hmôt
121,46
5. Zametacie vozidlo MAN
42,00
6. Montáž samolepiacich napájacích pásov
238,32
Celkový rozpočet projektu v €:
5838,26
V Participatívnom rozpočte žiaľ tohto roku projekt neuspel. Aktívny obyvatelia získali 1000,-Eur z grantu
Reifeisen Banky.
Športové ihrisko sa nachádza na konci ulice Trieda Hradca Králové (pred bytovým domom 31 -33) a je
aktívne využívané obyvateľmi všetkých vekových kategórií na rôzne športové aktivity: hokejbal, basketbal,
tenis, bedminton, v zime ako ľadová plocha na korčuľovanie a ľadový hokej. Zámerom projektu je obnova
asfaltového povrchu a tým zlepšenie podmienok pre ďalšie bezpečné využívanie ihriska, podpora
športovania mládeže a tiež vytvárania komunitných vzťahov medzi rodinami.
Projektom nadväzujeme na opravu 1.polovice plochy ihriska, ktorá bola zrealizovaná v roku 2018 a v r.
2019 sa uchádzali opätovne o podporu z participatívneho rozpočtu. Žiaľ v tomto roku neuspeli.
Ide o už existujúce ihrisko, ktoré potrebuje obnovu nerovného a zvetraného povrchu, tak aby bolo možné
jeho aktívne využívanie aj v nasledujúcich rokoch. Novým povrchom sa zvýši bezpečnosť a kvalita všetkých
športových aktivít, ktoré je možné na ihrisku vykonávať. Družstvo hokejbalového tímu, ktoré vytvorili
tínedžeri z blízkych bytoviek, získa lepšie podmienky pre trénovanie a prípravu na zápasy hokejbalovej ligy,
ktorej sa úspešne 2.rok zúčastňuje.
p. Kasová
Informovala, že VMČ schválil 5000 EUR z dotácie rozpočtu mesta na opravu, údržbu a dobudovanie
športových plôch. Táto položka bola schválená na základe odporúčania OR, kde bolo pôvodne plánovaných
ešte 5000 EUR pre dobudovanie bikrosového areálu nad Oremburskou ulicou. Z dôvodu pobytu realizátora
zámeru mimo SR a nereálnosti zabezpečiť realizáciu zámeru bez jeho účasti, členovia VMČ schválili presun
tejto sumy na opravu a údržbu chodníkov a schodov. Dokončenie ihriska na THK preto navrhuje realizovať

z financií VMČ venovaných na údržbu športových plôch s dofinancovaním žiadateľov z podpory Raiffeisen
banky 1000 EUR. Ďalšie športové plochy na Fončorde môžu byť realizované z financií pre VMČ v budúcom
roku, v prípade ak nebudú priamo začlenené do rozpočtu mesta na budúci rok.
3. Kontrola uznesení
1./ OR Fončorda – podá žiadosť na mesto BB k urgentnému riešeniu križovatky Kyjevské.
Žiadosť bola zaslaná p. Modranskému, v kopii primátorovi a p. Ozdincovi (odbor Dopravných stavieb)
2./ OR Fončorda - zorganizuje zasadnutie OR výlučne venované len dopravnej situácii na Fončorde – križovatka
Kyjevské a križovatka Nové Kalište.
Na OR boli pozvaní – viceprimátor Gajdošík, p. Golian (DI), p. Modranský predseda dopravnej komisie a Ing.
Ozdinec – vedúci odboru Dopravných stavieb).
Na OR sa zúčastnil len p. Modranský.
4. Informácie o postupe riešenia križovatiek Kyjevské, Nové Kalište, Billa a dopravnej situácie na sídlisku
Fončorda.
p. Modranský – na základe opakovaných žiadostí OR (vrátane foto z nehôd), diskusií na sociálnej sieti ävrátane
foto z nehôd) a hlavne opakovaných dopravných nehôd na križovatke Kyjevské, sa konalo dňa 11.4. 2019 na
pôde MsÚ BB stretnutie vedúcich odborov cestnej infraštruktúry a územného plánovania za účasti primátora
p. Noska a viceprimátora mesta p. Gajdošíka. Za odbor Dopravných stavieb sa zúčastnil Ing. Ozdinec.
Cieľom bolo hľadanie riešenia pre nevyhovujúcu dopravnú situáciu na križovatke na Kyjevskom
námestí tak, aby doprava v tejto lokalite bola bezpečná pre všetkých účastníkov premávky, v prvom rade ide o
bezpečnosť chodcov na blízkych priechodoch a plynulosť dopravy s obmedzením rýchlosti pre
nedisciplinovanych vodičov. Uvažovali sme nad riešením vo forme kruhovej objazdu, kde je potrebné posúdiť
rozmerove parametre lokality, vlastnícke vzťahy pozemkov, sietí a zachovanie trolejbusovej dráhy v pôvodných
smeroch.
Na stretnutí primátor mesta prisľúbil, že do dvoch mesiacov bude spracovaná štúdia. Zadanie štúdie mal
zrealizovať územného plánovania, žiaľ do 15.5.2019 nebolo spracovanie štúdie objednané u dopravného
inžiniera, nakoľko územný odbor musel prioritne riešiť Zmeny a doplnky Územného plánu č. 5. V dohľadnej
dobe však prisľúbili, že spracovanie štúdie zadajú.
Súčasťou riešenia bude aj preriešenie križovatky pri BILLE (zmena dopravného riešenia, odbočka k Bille od
strany Nové Kalište, zmena signalizácie a podobne. Ku všetkému sa bude vyjadrovať DI) a križovatky Nové
Kalište, ktorá má tvar „Y“ a návrh bol v strede križovatky vybudovať bezpečnostný ostrovček, obmedzenie
rýchlosti a podobne (zatiaľ len teoretický návrh). Všetko bude posúdené v spracovanej štúdii.
p. Modranský informoval, že ešte stále sa nezačal spracovávať „Plán mobility“, nakoľko ÚVO preveruje
osvedčenie projektanta.
5. Rôzne, diskusia
Z. Šerfözö – v rámci riešenia parkovacej politiky mesta navrhuje riešiť parkovanie vozidiel ako aj ich
spoplatnenie najmä v prípadoch keď parkujúcimi sú obyvatelia bývajúci v prenájmoch, ktorí tomuto mestu
neplatia dane, neprinášajú zisk a podobne. Vo väčšine prípadov majú 1 vlastné a 1 firemné vozidlo.
p. Hruška – obyvatelia Oremburskej ulice v časti, kde je veľké parkovisko, by chceli požiadať mesto o úpravu
nespevnenej plochy na ktorej už teraz parkujú a dať nastriekať parkovacie miesta.
p. Bernátová – 1./ informovala za KC Fončorda o naplánovaných akciách na mesiac Máj, hlavne „Deň
Kreatívcov“
2./ Požiadala o riešenie opryva chodníka Spojová 13-15-17, ktorý je v dezolátnom stave
3./ Informovala, že došlo k zmene štatútu Participatívneho rozpočtu.
Prvé diskusné fórum PR, na ktorom sa nastaví proces PR BB - určia sa tematické zamerania pre podávané
projekty, stanovia sa dôležité termíny a ďaľšie detaili, ktoré s PR súvisia bude už 30.5. 2019 o 17:00 v zasadačke
Meststkého úradu. Zúčastniť sa môže každý občan. Nové projekty pre r. 2020 sa budú do participatívneho
rozpočtu podávať už v mesiacoch október-november 2019, aby sa zreálnila ich realizácia v prvých mesiacoch r.
2020.
p. Pohančaník (poslanec za VO č.5) – oslovil Úrad priemyselného vlastníctva, či by bolo možné využívať ich
vonkajšie parkovisko na parkovanie pre obyvateľov lokality v nočných hodinách. ˇurad priemyselného
vlastníctva nesúhlasí aj vzhľadom k tomu, že sa začína rekonštrukcia úradu a budú parkovisko potrebovať pre
zhotoviteľov.
p. Modranský (poslanec za VO č. 5) – informoval, že podal žiadosť na kompletnú opravu schodiska na
Moskovskej 20, ktoré je v dezolátnom stave.

p. Kasová (poslankyňa za VO č. 5) – informovala, že v mesiacoch máj – jún bude prebiehať rekonštrukcia
chodníka na Slnečnej ulici č. 2 – 28, následne sa bude realizovať rekonštrukcia schodiska pri Zdravotnom
stredisku na Spojovej ulici až po OC Šalgotarján. Informovala tiež o stave projektu RELAX ZÓNA TAJOVKA,
v tomto roku by sa malo realizované spevnenie brehov vodného toku v úseku relax zóny a tiež aktívnymi ľuďmi
z OCI BB výsadba vzrastlých drevín, nakoľko tu prebehli nadmerné nežiadúce výruby. Ďalej sa pracuje na
príprave projektovej dokumentácie pre konanie stavebného úradu a realizačný projekt celej zóny.
OR Fončorda – Žiada mesto Banská Bystrica o opravu povrchu cesty – príjazd do ZŠ Moskovská od Kyjevského
smerom do areálu školy. Komunikácia už v dolnom úseku nemá asfalt, resp. sú na nej diery veľkých plošných
rozmerov. Pod asfaltom sú 40 rokov staré cestné panely.

OR Fončorda – Žiada mesto Banská Bystrica o urýchlenú opravu vstupu do križovatky Kyjevské pod
Gamom. Jedná sa o bezbariérový prístup, ktorý je nepoužiteľný a najbližšie sa nikde nedá prejsť
nakoľko nie sú takéto prechody vybudované. O opravu žiadame už 5 rok.

6. Uznesenie:
1. OR Fončorda na svojom zasadnutí dňa 15.5.2019 odporučila poskytnúť sumu 5000,- Eur pre realizáciu
projektu „„Obnova športového ihriska na THK, II. etapa“ a žiada VMČ o schválenie poskytnutia
finančných prostriedkov.
2. OR Fončorda – zorganizuje stretnutie venované odpadovému hospodárstvu v mestskej časti Fončorda
3. Členovia OR Fončorda pripravia návrh, pre vysadenie líp v mestskej časti Fončorda, projektu PR „75 líp
k výročiu SNP“

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 12.6. 2019 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici M. Kováča, Jilemnického
48, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 17. apríla 2019
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

