Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bystrica
dňa 5.2.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie OR a schválenie programu
2.
Slovo hosťom
3.
Kontrola uznesení
4.
Plánované investičné akcie na Fončorde v r. 2020, podľa vypracovaného materiálu - Stratégia rozvoja
mestskej časti Fončorda na 3 roky (2019-2022).
5.
Rôzne a diskusia
6.
Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ
H. Kasová, P. Pohančaník, L. Skokanová, členovia OR: D. Halamová, V. Dropčo, I. Palúch, D. Horváthová, G.
Blesák, V. Zachar, M. Vidová z hostí: p. Mgr. Koreň (MsP), p. Ceglédyová. Svoju neúčasť na zasadnutí
ospravedlnil poslanec MsZ –V. Sklenka, D. Karas a členka OR Z. Šerfözö a J. Soos.
2. Slovo hosťom
p. Ceglédyová – Vzhľadom na zabezpečenie objednávok na kúpu petangových gulí (pri lehote dodania viac ako
2 týždne) a prípravy cien- dresov pre hráčov, požiadala o poskytnutie zálohy do 10. marca 2020 – 520,-Eur.
3. Kontrola uznesení
OR Fončorda – na zasadnutí v mesiaci 02/2020 sa bude podrobne zaoberať – plánovaním a následným plnením
investičných akcií na Fončorde v r. 2020 , podľa vypracovaného materiálu - Stratégii rozvoja mestskej časti
Fončorda na 3 roky (2019-2022) - splnené
4. Plánované investičné akcie na Fončorde v r. 2020, podľa vypracovaného materiálu - Stratégia rozvoja
mestskej časti Fončorda na 3 roky (2019-2022).
1./ Rozšírenie obslužnej komunikácie vo vnútrobloku pri bytovom dome Spojová 8 až po THK 3 (príjazd pre 220
bytov, problém s prejazdnosťou áut zimnej údržby a odvozu KO, sanitiek ... ) – spracovanie DÚR a DSP,
realizácia - z financií mesta
Pešie komunikácie
1. rekonštrukcia spevnených plôch od Kyjevského námestia popri pošte až po napojenie na Moskovskú ulicu
pod ZŠ – schodiská + spevnené plochy s riešením vzrastlej zelene a sedenia
2. rekonštrukcia chodníkov:
- Švermova ulica 41-27 a 24-28 vrátane revitalizácie zelene (nacenené na cca 25 000,- Eur)
- Na Internátnej ulici medzi bytovým domom č. 37 a 69 + doplniť zábradlie, prepadnutý terén vedľa chodníka,
výmena povrchu (nacenené na 8000 EUR)
- Na ul. Družby pri objektoch 2A a 2B
- Pri zastávke MHD na Internátnej pred Astrou – výtlky
- Schody Moskovská 20 + realizácia rampy pre kočíky a zábradlia
- Zelená ulica od otočky MHD severozápadne smerom k Zelenej č. 2A
- Pri Moskovskej 7 – riešiť ako kombinovaný chodník rampa a schodisko + odvodnenie
- od Oremburskej 1 smer Mládežnícka ulica
- Wolkerova 8 – 30 A vrátane zastávky MHD
- Vybudovanie nového chodníka popri ceste zastávka MHD Moskovská smer Kyjevské – spracovanie DÚR, DSP
+ realizácia 2021
Členovia OR žiadajú doplniť do zoznamu plánovaných investičných akcií aj:
1./ Rekonštrukciu prepojovacieho chodníka Švermova –Wolkerova popred areál DSS Sénium
2./ Osvetlenie prepojovacieho chodníka Bagarova – Slnečná

3./ Chodník Tulská 24 až Tulská 8 smer autobusová zastávka
5. Rôzne a diskusia
H. Kasová – VMČ Fončorda v spolupráci a s finančnou podporou StVPS a.s. a mesta Banská Bystrica plánuje
revitalizáciu asfaltovej plochy vo vnútrobloku Mládežnícka – Družby, parc. C-KN č. 768/16 k.ú. Radvaň, na
ihrisko pre staršie deti a dospelých. V január 2020 prebehla anketa medzi obyvateľmi danej lokality o zameraní
ihriska na fitness alebo workaut. Následne sa plánuje stretnutie s obyvateľmi priamo a mieste.
(Stretnutie bolo určené na 11.2.2020 o 16.30 hod.).
H. Kasová – navrhla jednoduchý formulár s položkami k akciám, ktoré budú financvané z VMČ. Formulár sa
doladil podľa pripomienok a bude zaslaný všetkým, ktorí budú žiadať financie z VMČ na realizáciu akcie.
Formulár bude zverejnený na web stránke OR Fončorda a OZ Zelená Fončorda.
H. Kasová – navrhla členom OR, že sa nebude zakladať nové OZ potrebné na čerpanie dotácii od mesta, ale sa
Fončorda ako celok zahrnie pod OZ Zelená Fončorda. Upravia sa stanovy a zvolia sa členovia správnej rady. Cez
OZ Zelená Fončorda je možné čerpať aj 2% dane.
D. Horváthová – zašle p. Kasovej fotky ohľadne autoservisu, ktorý je za objektami na Družby 2A-2B. V čase
dažďov dochádza k splaku olejových látok, ale aj štrku na chodník pred Družby 27. Okolo autoservisu sa
hromadia odparkované autá a zaberajú parkovacie miesta v danej lokalite. H. Kasová overí, či má autoservis
povolenie na činnosť.
J. Hruška – zaujímal sa o to či MsP má kompetencie zasahovať v bytovom dome pri porušovaní domového
poriadku. P. Koreň (MsP) informoval, že oni tieto kompetencie nemajú, je potrebné volať štátnu políciu.
6. Uznesenie
OR Fončorda – konkretizovala priority z investičných akcií na Fončorde v r. 2020 , podľa vypracovaného
materiálu - Stratégii rozvoja mestskej časti Fončorda na 3 roky (2019-2022).

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 4.3. 2020 v VKM , Jilemnického 48, o 16.00 hod., Banská Bystrica.
(V prípade zmeny miesta konania OR bude táto dopredu oznámená)

Banská Bystrica 5.2.2020
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

