Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bystrica
dňa 12.6. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie OR a schválenie programu
2.
Slovo hosťom
3.
Kontrola uznesení z poslednej OR
4.
Informácia zo strany poslancov k plneniu plánu investičných akcií a opráv na Fončorde.
5.
Rôzne, diskusia
6.
Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ
P. Pohančaník, H. Kasová, členovia OR: D. Halamová, V. Dropčo, Z. Šerfözö, I. Palúch, V. Zachar, D.
Horváthová, M. Bernátová, M. Vidová, G. Blesák z hostí: p. Rošková, MsP – pán Koreň, p. Guicheva, p.
Hegeduš. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanci MsZ - V. Sklenka a M. Modranský
2. Slovo hosťom
Z. Rošková (Tulská 26-28-30) –Prišla sa informovať na koho sa majú obrátiť a či by jej OR nevedela pomôcť
so zrealizovaním výrubu stromov, orezaním konárov a kríkov. Súhlas spoločenstva vlastníkov majú a aj
vydané povolenie. Doteraz však nič nebolo zrealizované a rozrastajúce sa stromy a kríky poškodzujú
strechy garáží, fasádu domu a sú v oknách bytov. Ďalej pani Roškovú zaujímalo, či by MsP vedela
zabezpečiť kontroly na komunikácii od Kyjevského po Kucbela, kde sa vo večerných hodinách preháňajú na
štvorkolkách a je vysoká Hlučnosť.
Odpoveď: p. Koreň (MsP) – hlučnosť môžu merať v priebehu dňa, ale keď sa urobí priemer za deň bude to
pod hodnotou, ktorú predpisuje norma. Odporúča sa obrátiť na RÚVZ (Regionálny úrad verejného
zdravotníctva), ktorý má certifikovaný prístroj a možno by vedeli v tejto veci pomôcť. Oni ako MsP v
podstate s tým nič neurobia, nakoľko keď aj dostanú podnet na hluk, nevedia sa do pár minút dostaviť na
uvedené miesto, keďže z hľadiska personálneho majú podstav a teda hliadka aj keď je napr. na Fončorde,
kým príde na dané miesto prebehne niekoľko minút a narušiteľ je už preč.
Odpoveď: p. Hruška – OR Fončorda odporúča kontaktovať opäť Zaares a žiadať minimálne o ostrihanie
resp. orezanie kríkov. Na výrub sa musí počkať, nakoľko sú v sklze aj dva roky. Teda sa rúbu stromy, ktoré
mali povolenia vydané ešte pred dvoma rokmi.
M. Hegeduš (Internátna 63-69) – prišiel sa opýtať prečo sa robí rekonštrukcia Slnečnej ulice 2-28 keď, sa
tam robil asfalt pred 3 rokmi.
Žiaľ pán Hegeduš mal zlé informácie, čo sa týka lokalizácie chodníka, ktorý je v rekonštrukcii. Bolo mu
vysvetlené, že sa jedná o chodník pred domami Slnečná 2-28, ktorý má 45 rokov a nikdy na ňom nebol
povrch upravovaný.
Chodník Slnečná 2-28

Ďalej chcel pán Hegeduš vedieť, prečo do zoznamu opráv nebola zaradená požiadavka na opravu chodníka
Internátna 63-69 a schodiska od Internátov vrátane zábradlia.
Ing. Halamová (OR Fončorda) – Vašu požiadavku na opravu OR spolu s ďalšími 16 opravami, zaradila do
zoznamu opráv, ktorý bol zaslaný poslancom za VO č. 5, VMČ a aj prednostovi MsÚ.

Predsedníčka VMČ – p. Kasová informovala, že sa boli na ten chodník a schody pozrieť v akom sú stave
a bolo usúdené, že betónový povrch chodníka je celistvý bez veľkých poškodení.
Chodník na Slnečnej je v oveľa horšom stave (viď. foto vyššie).
p. Guicheva – prišla sa informovať v akom štádiu riešenia je križovatka Nové Kalište, Billa a Kyjevské,
nakoľko sa nezúčastnila na OR 15.5.2019, kde to mala byť hlavná téma. Ďalej žiada opraviť chodník od
križovatky Nové Kalište smer Billa, chodník od Švermovej smerom k DSS Senium, zastávku Wolkerova
a Kyjevské námestie priestor pred poštou. A v konečnom dôsledku ju zaujíma, prečo sa na zasadnutiach OR
Fončorda zúčastňujú zo 7 poslancov len traja. Kde sú ostatní poslanci za VO č. 5?
Odpoveď:
Ing. Halamová – informácie o postupe riešenia menovaných križovatiek boli zodpovedané predsedom
dopravnej komisie M. Modranským na OR Fončorda, ktorá sa konala 15.5.2019 (Zápisnica je verejne
dostupná na webe mesta, na stránke OR, na FB resp. u ktoréhokoľvek člena OR). Najnovšia informácia od
p. M. Modranského je – „Čo sa týka križovatky Kyjevské námestie, hovoril som so zástupcom UHA na MsÚ,
kde mi potvrdili, že už idú robiť danú štúdiu aj meranie intenzity premávky“. Takže v tejto štúdii budú
vypracované návrhy riešenia križovatky Kyjevské, Nové Kalište aj Billa. Po vypracovaní štúdie bude táto
verejne odprezentovaná na OR Fončorda. kedy? O tom budeme informovať. Predpoklad – október 2019.
Ing. Halamová – menované chodníky sú zaradené v zozname opráv OR, ale aj v hodnoteniach, ktoré
vypracovalo mesto BB. Elaborát mesta je dostupný a je možné si v ňom pozrieť hodnotenie zaťaženosti
chodníkov ako aj ich technického stavu.
p.Kasová – na rekonštrukciu Kyjevského námestia spracovala štúdiu, ktorá zahŕňa celkovú revitalizáciu a
opravu schodov, plochy pred poštou a plochy vyššie nad poštou. Realizáciu bude prebiehať na budúci rok –
teda r. 2020, z financii mesta.
Ing. Halamová – Účasť poslancov na zasadnutiach OR Fončorda je dobrovoľná a teda nie je povinná z titulu
ich postu poslanca MsZ. Žiaľ aj OR Fončorda môže konštatovať, že záujem niektorých poslancov o
zasadnutia OR Fončorda a tým aj záujem o riešenia problémov obyvateľov Fončordy poklesol po úspešne
vyhratých voľbách. Pravidelne sa na zasdnutiach OR zúčastňujú – p. Kasová, p. Skokanová a p. Pohančaník.
Termín a aj program OR je zverejňovaný v dostatočnom predstihu. OR Fončorda zasadá vždy v prvú stredu
v mesiaci v priestoroch knižnice M. Kováča na Jilemnického ulici. Jedine posledné dve OR boli v zmenenom
termíne, nakoľko boli štátne sviatky, ale zmenený termín bol zverejnený v predstihu.
Niektorí poslanci sa aspoň slušne dopredu ospravedlnia, niektorí sa neozvú vôbec.
VO č. 5 (Fončorda) má 7 poslancov – H. Kasová, L. Skokanová, P. Pohančaník, M. Modranský, D. Karas, V.
Sklenka a Ľ. Motyčka.
3. Kontrola uznesení
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 - splnené
2./ OR Fončorda – zorganizuje stretnutie venované odpadovému hospodárstvu v mestskej časti Fončorda
Stretnutie nebolo možné zorganizovať, nakoľko p. Suchý z odd. odpadového hospodárstva nevedel
zabezpečiť kompetentnú osobu, ktorá by odpovedala na otázky ohľadne riešenia odpadového
hospodárstva na Fončorde. Preto bol tento bod z programu OR, ktorá sa konala 12.6.2019 vyradený
a nahradený – „Informácia zo strany poslancov k plneniu plánu investičných akcií a opráv na Fončorde“.
3./ Členovia OR Fončorda pripravia návrh, pre vysadenie líp v mestskej časti Fončorda, projektu PR „75 líp
k výročiu SNP“ – úloha pokračuje
4. Informácia zo strany poslancov k plneniu plánu investičných akcií a opráv na Fončorde.
Predsedníčka VMČ H. Kasová
1./ Chodník Slnečná 2-28 vrátane vstupov ku vchodom – prebieha realizácia
2./ Schody od zdravotného strediska ku COOP Jednote - realizuje COOP Jednota
3./ Schody pod Papučov - rekonštrukciu zvyšného spodného schodiska a asfaltovú plochu medzi nimi.
4./ Švermova 27-41, 22-26 – bude podaná žiadosť na výrub stromov, ktoré svojimi koreňmi ničia chodníky.
Následne po schválení výrubov a ich zrealizovaní, bude vykonaná komplexná rekonštrukcia chodníka na
Švermovej ulici vrátane priechodu pre chodcov v mieste kríženia Švermovej ulice (Úsvit - smer Dixon) a
cesty smerom k DSS na Jilemnického ulici.
5./ Kyjevské námestie – je spracovaná štúdia na revitalizáciu a opravu, v tomto roku bude vypracovaný
projekt pre realizáciu rekonštrukcie a rozpočtom - realizácia v roku 2020
6./ Rekonštrukcia chodníka THK 2 – po MŠ Šalgotarijánska

7./ Mládežnícka 47 – naceňuje sa oprava chodníka, súbežného odtokového žľabu a úprava Udurnej nacenené
8./ Vjazd do ZŠ Moskovská od Kyjevského – v súčasnosti sa naceňuje.
5. Rôzne, diskusia
Z. Šerfözö – Žiada konečne vybudovať niekoľko rokov sľubované 3 parkovacie miesta pred Šlagotarijánskou
3. Plocha už nie je trávnik, je rozbitá, rozbahnená a v čase dažďov blatnavá. Vybudovanie 3 parkovacích
miest už niekoľkokrát prisľúbili riešiť poslanci D. Karas, L. Skokanová a H. Kasová.
V. Dropčo – žiada preveriť dlhodobé státie vozidla na vyhradenom mieste, teda či vôbec majiteľ auto platí
za toto miesto (Tulská 30, EČV BB 648 CT). Žiada, aby pri kosení pomáhali odsúdení a aj ľudia evidovaní na
Úrade práce. Ďalej predniesol návrh, keďže nie všetci majú internet, aby bola zriadená schránka, kde budú
môcť obyvatelia dávať svoje podnety, ktoré bude OR následne riešiť s poslancami a mestom.
M. Bernátová – požiadala OR o zaradenie bodu "Diskusia o pripravovanom dokumente Manuál plánovania
verejných priestorov". Dokument pripravila nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a
územného plánovania (IŠUP), ktorá pôsobí v Banskej Bystrici. Zámerom IŠUP je na jeseň 2019
prediskutovať pripravený manuál, ktorý obsahuje metódy a príklady participatívneho plánovania verejných
priestorov, v občianskych radách, v komisiách MsZ, so zaintersovanými odbormi mestského úradu a s
vedením mesta. IŠUP získal na realizáciu tohto projektu v tomto roku dotáciu primátora. Cieľom diskusií
bude zistiť možnosti a prípadné obmedzenia pri tvorbe a aplikácii pravidiel plánovania verejných
priestorov s občanmi v Banskej Bystrici. Členky a členovia OR Fončorda, ako aj poslankyne a poslanci VMČ
Fončorda dostanú vytlačený Manuál v septembri.
V. Zachar – Na Jilemnického ulici bola vykonaná minulý rok oprava povrchu a už v tomto čase sa objavila
sieťová trhlina. Kde je potrebné to nahlásiť. Odpoveď: Ing. Hláčikovej na odd. údržby miestnych
komunikácii na MsÚ.
Ďalej p. Zachar upozornil na neplatnú emailovú adresu uvedenú na webe mesta. Odpoveď: p. Ondrejkovej
bude zaslaná správna emailová adresa.
OR – OR Fončorda na základe pripomienok občanov dotknutej lokality, podá pripomienky k ÚP týkajúce sa
lokality pri potoku Udurná, kde by mala byť Botanická záhrada, nakoľko pod zámienkou zapracovania
botanickej záhrady do ÚP sa skrýva vybudovanie novej asfaltovej komunikácie od Oremburskej až
k bývalému Areálu Zdravia, ktoré je v súkromnom vlastníctve. A teda mesto by malo vybudovať z vlastných
finančných zdrojov komunikáciu pre súkromnú osobu. Lokalita by mala slúžiť ako zóna rekreačná (
praktický jedná z posledných na Fončorde) s voľným pohybom osôb a nie obmedzovaná pohybom
automobilov. OR Fončorda bude žiadať vyňatie Botanickej záhrady z ÚP tejto lokality a odporúča nájsť inú
lokalitu.
Ing. Halamová – informovala, že po 4,5 roku po neustálych urgenciách konečne mesto opravilo vstup do
križovatky Kyjevské.
6. Uznesenie:
1./ OR Fončorda – zašle mestu BB oficiálnu sťažnosť na kosenie mestskej časti Fončorda
2./ OR Fončorda – jednohlasne nesúhlasí s odpredajom pozemkou pre p. Kuzminovú v lokalite Kvetinová
ulica, parcela KN-C 1428/224, k.ú. Radvaň o výmere 2200 m2, účelom odpredaja výstavba RD.
3./ OR Fončorda – zašle pripomienky k ÚP týkajúce sa lokality pri potoku Udurná-botanická záhrada
a lokality CVČ Havranské, kde je zámer budovať IBV.
4./ OR Fončorda – zorganizuje po vypracovaní štúdie riešenia križovatky Kyjevské, Billa a Nové Kalište jej
odprezentovanie
5./ OR Fončorda – zorganizuje prediskutovanie pripraveného manuálu (píspevok p. Bernátová), ktorý
obsahuje metódy a príklady participatívneho plánovania verejných priestorov.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 4.9. 2019 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici M. Kováča, Jilemnického
48, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 12. mája 2019
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

